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Travel
House

Şahin Yıldız
Travel House
Vester Farimagsgade 6
1606 København V
Tlf.: + 45 33 93 72 62
Fax: + 45 33 93 31 75

DANİMARKA ORDUSUNDA BİR TÜRK, FİGEN ÇAYAN

Emret komutanım!
Atatürk’ün 20 Ekim 1927’de kaleme aldığı “Gençliğe Hitabesi” şu
satırlarla son bulur, “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil
kanda mevcuttur”.
Bunu iyi okuyup anlayan pırıl pırıl bir genç kızımız Figen Çayan
göçmen gençler hakkındaki, tüm yargıları yerle bir eden bir şekilde başlamış yetişkin yaşamına. Danimarka ordusunda bulunan tek Türk bayan subay adayı Figen Çayan, askerliği bir
meslek olarak görüyor ve en yüksek noktaya ulaşmak için
çalışacağını söylüyor.

sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk
DANİMARKA

Kopenhag’da Bayram namazı
Sayfa: 20

TÜRKİYE
Türkiye ’’Kuş Gribi’’ne
tutuldu

Sayfa: 14

SPOR

Devamı sayfa 8’de

Sıra anadili yasağında
Danimarka’da yaşayan
göçmenlere yönelik yıldırma ve stres politikası yeni
bir boyuta taşındı.
2002 yılında işbaşına gelen hükümetin yabancılar
yasasında gerçekleştirdiği
sertleştirmelerin ardından
şimdi de özel firmalar göçmenlerin anadillerini konuşmalarını yasaklamaya

Ronaldinho ile 3 dakika
Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızla
Barcelona antremanının ardından
arkadaşımız Veysel Balkaya
görüştü.

başladılar. Anadili yasaklayan şirketler konuşmaya devam edilmesini işten
çıkarma sebebi olarak sayıyor.Hukukçular uygulamanın ayrımcılık olduğunu,
anadilini konuşası yasaklanan çalışanların kendilerine
başvurmalarını istediler.

Sayfa: 29

»Çanak antenim çekmiyor«
derdine paydos. Bizi arayın,
tüm kanalları izleyin.
Daha geniş bilgi sayfa 7’de

www.peles.dk
www.mbkebab.dk
ISSN: 9771602-985002

Devamı sayfa 18’te

Valby Biler ApS
Køb - Salg - Service
VÆRKSTED/DÆKSERVICE
Valby Langgade 119 (v.Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 77

VÆRKSTED/DÆKSERVICE

Retortvej 3 (v..Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 76

Yılların tecrübesiyle her marka
oto alım - satım, tamir ve bakım
işleri özenle yapılır.

Bizim tecrübemiz, sizin güvenceniz

Valby Biler ApS

20 Ocak’ta Danimarka’da

Gammel Køge Landevej 174
Valby Langgade 54
2500 Valby
Tlf: 36 45 35 75 Fax: 36 45 35 42 Mobil: 22 14 09 37
E-mail: salg@valbybiler.dk
www.valbybiler.dk
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Diline sahip ol !!!

T

ürkçemizde bol kullanılan bir deyimin son
kısmıdır yazımızın başlığı. Ama Türkçe’de
kullanıldığı anlamın dışında kullanacağız bu
yazımızda. Bir insanın diline sahip olması
demek ağzından çıkanlara dikkat etmesi anlamında
kullanılır.
Ama günümüz Danimarka’sında bize bu deyimi hatırlatan olaylar sıklaşmaya başladı. Gazetemizin iç
sayfalarında okuyacağınız haberde yansıtıldığı gibi
bazı büyük Danimarka işyerleri, göçmen kökenli çalışanlarının kendi ana dillerinde iletişim kurmalarını
yasaklayarak, kendi dilinde konuşmanın işten atılma
nedeni sayılacağını çalışanlarına duyurmaya başladı.
Bu girişimin güvenli bir şekilde üretim gerçekleştirilmesini, iş güvenliğini sağlamak amacıyla ortaya
atıldığını söyleyebilirsiniz. Ancak son 15-20 yılda Danimarka’da gerçekleşen olaylar bize bu girişimin bir
baskı, sindirme, strese sokma politikasının bir parçası
olduğuna işaret ediyor.
Önce işbaşındaki hükümet anadili eğitimini kaldırdı. Ardından Devlet Radyo Kurumu, göçmenlere anadillerinde sunduğu haber yayınını sona erdirdi.
Bu son girişim de göçmenleri Danimarka toplumuna
tamamen asimile etmeye yönelik bir çabadan başka
bir şey değildir.
İnsanlara belli bir dilde iletişim kurma koşulu öne
sürmenin nedeni, ya kıskançlıktır, ya da şüphedir.”
Öğretmen arkadaşım verdiği cevapta, “Danimarkalı
çocuklar kendileri ile alay ediliyor sanacaklar” demişti. Ben de, yasaklama yerine diğer çocukların karakter yapılarının güçlendirilmesi, kendileriyle alay ediliyor hissinden kurtarmak için çalışmanın daha yerinde olduğunu öğretmen arkadaşıma bildirmiştim.
İşyerlerinde anadil kullanma yasağı, çağdışı bir kafanın, tozlanmış bir düşüncenin ürününden başka bir
şey değildir. İletişim olanaklarının bu kadar arttığı
modern çağda artık insanlar, azınlıklar kendi dillerini unutmadan, terketmeden de azınlık olarak kalmaya devam edeceklerdir. Uydu tv, radyo ve internet artık insanlara günün 24 saatinde kendi dilleriylre içli
dışlı yaşamalarına olanak sağlamaktadır. Bundan 200
sene önce başka bir ülkeye göç eden bir toplum kendi
dilinden vazgeçmiş olabilir, ama artık gelecekte azınlık olma sürecine bu olay yaşanmayacaktır.
Biz azınlıklara düşen görev dilimize ve kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkarak içinde yaşadığımız
toplumlara uyum sağlamaktır.
Son olarak Hacı bektaş Veli’nin o müthiş tavsiyesini
hatırlayalım: eline, Beline DİLİNE SAHİP OL !!”
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Büyükelçi Mehmet Akat:

“Başarılarınızla övünüyorum”
Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Akat yayınladığı Yılbaşı ve
Kurban Bayramı mesajında, Danimarka parlamentosuna Türk kökenli bir
milletvekilinin girmesi ve yerel seçimlerde de Türk kökenli adayların
sağladığı başarılarla övündüğünü söyledi.

G

eçtiğimiz Danimarka’daki resmi
görevine başlayan
Kopenhag Büyükelçimiz Mehmet Akat, yayınladığı yılbaşı ve Kurban
Bayramı mesajında, vatandaşlarımızın kendi aralarında uyum ve beraberlik içinde
hareket etmesini isterken,
içinde yaşadıkları toplum
ile de her düzeyde iyi ilişkiler kurmalarını ve toplumda seslerini duyurmalarının
hem kendilerinin hem de
Türkiye’nin çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.
Büyükelçi mesajında şunları dedi:
“Değerli vatandaşlarım,
Başka bir toplumun içinde
yaşamaktan kaynaklanan sorunların ancak o toplum ile
uyumu arttırarak ve toplum
içinde söz sahibi konumuna
gelerek giderilebileceğini
unutmamamız gerektiğini
düşünüyorum. Bu nedenle,
buradaki çocuk ve gençlerimizin eğitimlerine sonuna
kadar devam etmeye yönlendirilmelerinin, gelecekte
Danimarka toplumu içinde
vatandaşlarımızın önemli
yerlere gelmesine ve göçle
ilgili sorunların aşılmasına
büyük katkısı olacağı şüphesizdir.
Önümüzdeki yılın kendi
aramızdaki dayanışmadan
doğan güç birliğinin ve içinde bulunulan toplum ile sağlıklı ve sürekli etkileşim ve

uyumun güçlenerek arttığı
bir yıl olarak geçmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın
yeni yıl ve Bayramını en
içten dileklerimle kutluyorum.
Malumunuz olduğu üzere,

şında yaşayan vatandaşlarımızın da büyük bir katkısı
vardır. Öte yandan geçtiğimiz yıl içinde, Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri
tararfından başlatılan Medeniyetlerarası İttifak Gi-

tüm Türk toplumunun, yaşadıkları ülkede barış ve anlayışı geliştirme bağlamında
üstlenebilecekleri role ilham
kaynağı olabileceğini düşünüyorum.
Avrupa Birliği süreci ile
sizlerin Danimarka toplumunun tüm kesimleri ile
iletişim düzeyinizin arttırılmasının büyük bağlantısı
vardır. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl ilk defa bir Türk kökenli milletvekilinin parlamentoya girmesi ve yine yerel seçimlerde Türk kökenli
adayların sağladığı başarılarla övünüyor, önümüzdeki yıllarda bunların artarak
devamını diliyorum”.
(Haber)

Vælg
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til dine annoncer

HABER
geçtiğimiz yıl Türkiye’nin
Avrupa Birliği sürecinde en
önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Ülkemiz
önümüzdeki yıl, artık müzakere eden ülke statüsünde,
uzun ve çetrefilli AB yolunda
yılmadan ilerlemeye devam
edecektir. Avrupa Birliği sürecinde kazanılan başarıda,
ülkemizde gerçekleştirilen
reformlar yanında, yurtdı-

şirişimi’nin Eş Başkanlığının Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanına verilmesi de
değişik medeniyetler ve
dinler arasında hoşgörü
ve anlayışın hakim olduğu
bir dünya yaratılması konusunda ülkemize verilen
önem ve rolün bir göstergesidir. Ben, Başbakanımıza
verilen bu anlamlı görevin,
değişik ülkelerde yaşayan

Peles Global Møbler Paspastan perdeye kadar
www.peles.dk

tüm ev eşyanız
Peles Mobilya’da

Bize uğramanız sizin menfaatinize

AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ ABONE FORMU

skaber kontakt til
dine kunder
Annonce tlf. :
3024 5538’i

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE
BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE
REKLAM VERMEK
İÇİN
3024 5538’i
ARAYINIZ.

www.haber.dk

Gazetemize ulaşamayan Danimarka’daki HABER okuyucuları
alttaki formu doldurarak HABER’e abone olabilir. HABER
abonelerine düzenli olarak her ay postayla gönderilir.
Yıllık abone ücreti sadece 350 kron.
HABER’i aşağıdaki adrese gönderiniz
Adınız
Soyadınız
Telefon
E-mail
Adres

Gade :
Nr :
Postnr :

By :

Etage :

Yıllık abone ücreti olan 350 kronu
Danske Bank 4180- 10049695
hesap numarasına ödedikten
sonra ödeme yaptığınızı isim ve
adresinizi de belirterek e-mail ile
haber@haber.dk adresine ya da bu
formu 33 22 11 70 numaraya faks
göndererek veya posta ile Halmtorvet
15, 1700 København V adresine
ilettikten sonra gazeteniz düzenli olarak
adresinize gönderilmeye başlayacaktır.

HABER, Halmtorvet 15, 1700 København V. Tlf: 3024 5538 - 3024 5562 Faks: 33 22 11 70 E-mail: haber@haber.dk www.haber.dk
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København, Billund, Ålborg & Århus'dan

ANTALYA

Kas-Ara

Kastrup, Billund,
Ocak
Århus ve Ålborg,dan �ubat
1/4-31/10 arasõ
1 hafta
1650
Hergün
2 hafta
1850
3 hafta
2050
4 hafta
2250
5 hafta
2350
Açik
2550

ANKARA
KONYA
KAYSERI

Kastrup&Billund'dan

Her
Per�embe
Pazar

DALAMAN
M�LAS

8

�STANBUL

2650
2700
2850
3000
3000
Nisan

Mayõs

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açik

1700
1850
2150
2400
2600
3000
Mayõs

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açik

Kastrup ve Billund'dan

Per�embe
Pazar

1-9
Nisan
Arasõ
Mayõs
1700
1800
1900
2100
2100
2400
2400
2550
2700
2800
3000
3100
ANKARA

14+15

Kastrup,Billund&Ålborg'dan

Her
Cuma
Cumartesi
Pazar

Haziran

29+30

3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açik

�ZM�R

Mar

Haziran

Kastrup&Billund'dan

Her
Çarsamba
Per�embe
Cuma

2006 UÇAK F�ATLARI -02

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açik

02/0218/03
1400
1600
1800
2000
2200
2400

10-16
Arasõ

17-25
Arasõ

1800
2100
2400
2550
2800
3100

Temmuz

Temmuz

2300
2500
2600
2800
2900
3100

16-30
Arasõ

2600
2700
2800
2850
2900
3400
3100
3500
3200
3500
3500
3600
KONYA

1-15
Arasõ

2700
2850
3400
3200
3100
3000

25

8+9+10

22+23+24

29+30

4+5+6

2850
3050
3100

2950
3050
3100
3100

2950
3050
3100
2650
3100
3000
Temmuz

4.hafta
2600
2700
3200
3350
3350
3600

1.hafta
2600
2650
2950
3450
3450
3600

2750
2850
2900
2750
3000
3100
Haziran
3.hafta
2200
2400
2500
2600
2800
3600

3

2.hafta
2700
2850
3050
3500
3500
3600

Haziran

2750
1750
2850
1850
2200
2150
2300
2350
2400
2550
2500
2650
KAYSER�

1750
1850
2150
2350
2550
2650

Haziran

Temmuz

15+16+17

2750
2850
2900
3000

Ekim

16-31
Arasõ

2700
2700
3400
3100
3100
3000

1+2+3

5-12

2.hafta
1800
2400
2500
2600
2600
3600

1-15
Arasõ

Haziran

21+22

1.hafta
1800
2100
2400
2550
2700
3000

27-30
Arasõ

Eylül

A�ustos

14
7

Temmuz

28

5

21

2800
3000
3000

3.hafta
2700
2800
3300
3000
3000
3400

4.hafta
2650
2750
3250
2950
2950
3350

Temmuz

12

2900
3000
3050
3000
A�us

2900
3000
3050
3000
Eylül

2550
2650
3150
2850
2850
3400
A�us

Ekim
2450
2550
3050
3150
3250
3300
Eylül

Apr
1700
1900
2100
2400
2700
3000

1.hafta
1800
2100
2400
2550
2800
3100

2.hafta
1800
2400
2500
2600
2650
3700

3.hafta
2300
2500
2600
2700
2900
3700

4.hafta
2700
2800
3300
3450
3450
3700

1.hafta
2700
2750
3050
3550
3500
3600

2.hafta
3500
3700
3700
3600
3600
3700

3.hafta
2800
3300
3400
3100
3100
3500

4.hafta
2750
2850
3350
3050
3050
3450

2650
2750
3250
2950
2950
3500

Ekim
2550
2650
3150
3250
3350
3400

19/03

02/04

09/04

16/04

18/06

22/06

03/08

10/08

05/10

12/10

15/10

Arasõ

1900
2700
2900
3100
3300
3500

2700
2900
3100
3300
3500
3700

Arasõ

1600
1800
2000
2100
2200
2300

Arasõ

Arasõ

1600
1800
2000
2100
2200
2300

2200
2300
2500
2600
2700
2800

Arasõ

2900

Onur Hava Yollarõ ve Atlas Jet ile Istanbul'dan Türkiye'nin di�er �ehirlerine ilave fiatlarõmõzõ sorunuz.
ÇOÇUK F�ATLARI : 0-2 YA� ARASI 500,- DKR. 2-12 YA� ARASI %25 �ND�R�M.
Yilbasi, Paskalya ve Sonbahar tatillerinin gidi� ve/veya geli�lerinde 500 dkk. ilave ücret alõnõr.
Türkiye'de 30 ki�iden fazla gruplar için otobüs servisimiz mevcuttur. Ki�i ba�õ tek yön 120 dkk'dõr.
Bu fiat listesi 10/12-2005 tarihinden itibaren geçerli olup, yeni fiat listesi çõkmasõ halinde geçersizdir.

Billund uçu�larõna + 50 - Ålborg ve Århus uçu�larõna +100 dkk ilave edilir.

KOPENHAG

Vester Farimagsgade 1
1606 København V
Tlf : 33 93 41 00

Telefon : 70 108 100

Kastrup Lufthavn Termõnal 2

Kastrup Lufthavn Termõnal 2
2770 Kastrup
Tlf : 33 13 64 00

Billund Lufthavn

Billund Lufthavn
7190 Billund
Tlf : 75 34 43 24

ODENSE

Søndergade 2
5000 Odense
Tlf : 66 14 20 20

ÅRHUS

Frederíksalle 47
8000 Århus C
Tlf : 86 13 68 00
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Araç: “Artık kendinize çeki düzen verin !”
Sadi Tekelioğlu

Rasmussen’in imamları
Geçtiğimiz Eylül ayının sonlarında Başbakan Anders
Fogh Rasmussen, Danimarka’daki camilerde görevli bazı
din adamlarını toplayıp bir terör zirvesi gerçekleştirmişti.
Bu zirve Londra’da Temmuz ayında patlayan bombaların
ardından gerçekleşmiş, toplantıya bazı siyasetçi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılmıştı.
Toplantının ana fikrini ise şöyle özetleyebiliriz. Rasmussen imamlardan Müslüman gençlerin Danimarka’da terör
eylemleri gerçekleştirmelerini engellemelerini istemiş,
imamlar da bu konuda hükümete yardımcı olma sözü
vermişlerdi.
Aradan geçen süre içinde, Hazreti Muhammed karikatürleri Jyllands-Posten gazetesinde yayınlanmıştı. Karikatürleri hakaret olarak nitelendiren bir çok Müslüman
öncelikle Danimarka Başbakanı Rasmussen’den aracı
olup bu konuda bir açıklama yapmasını istemiş, hatta 11
Müslüman ülkenin büyükelçisi Rasmussen’den görüşme
talebinde bulunmuşlardı. İmamları ciddiye alan Rasmussen büyükelçilere kulaklarını tıkamıştı. Rasmussen’in
büyükelçilere tercih ettiği imamlar ise kendilerinin sözlerinin dinlenmediğini düşünerek Ortadoğu ülkelerinde bir geziye çıkıp olayın iç yüzünü anlatmaya karar verdiler.
Bu ziyaretin ardından işin rengi değişti. Neymiş efendim,
imamlar Ortadoğu gezisinde Danimarka hakkında bazı
abartılı bilgiler vermişler, Danimarka’yı kötü göstermişler.
Şimdi söyler misiniz bana; Danimarka’da son altı ayda
politikacıların ve bazı gazetelerdeki yorumcular ile gazetelerde yayınlanan okuycu mektuplarını başkalarına
anlatırken Danimarka’yı nasıl şirin gösterebilirsiniz?
Örneğin, Louise Frevert’in “Müslüman göçmenler katil
ve ırz düşmanıdırlar” ifadesini Ortadoğu’da birine nasıl
anlatırsınız? Bunu anlatırken Danimarka’yı nasıl şirin gösterirsiniz? Şimdi Danimarka medyası ve kamuoyunda Rasmussen’in Eylül ayında davet ettiği imamların birden bire
kimseyi temsil etmediği görüşleri dile getirilmeye başlandı.
Peki o zamanlar Müslümanları temsil ettiği düşüncesiyle
Marienborg’a davet edilen insanlar Eylül ayında kimleri
temsil ediyorlardı?
Ortadoğu ülkelerine ve Türkiye’ye giden din adamları
aslında Danimarka’nın çok değer verdiği ifade özgürlüklerini kullanmaktadırlar. Bu ifadeler arasında incitici olanlar,
gerçeği tam olarak yansıtmayanlar bulunabilir. Tıpkı göçmenler hakkında konuşan politikacıların söyledikleri gibi.
Sayın Rasmussen, yabancılara yönelik hakaret, aşağılama,
genellemeleri bugüne kadar ifade özgürlüğü, tartışma kültürü olarak göçmenlere ve diğer ülke liderlerine yutturdunuz.
Bizim geldiğimiz ülkenin efsanevi lideri Süleyman Demirel’in kullandığı bir deyimle bitirelim..
Araplar derler ki; “Men dakka, dukka” yani “Çalma
kapımı, çalarlar kapını, kötülük eden kötülük bulur, Bugün
bana, yarın sana”
sadi.tekelioglu@haber.dk

Yerel seçimlerde belediye meclislerine girmeyi başaran Türk kökenli
belediye meclisi üyelerini parlamentoya davet eden Sosyal Demokrat
Partili milletvekili Hüseyin Araç, yerel politikacılara daha dikkatli davranmaları çağrısını yaptı.

S

osyal Demokrat Partili Milletvekili Hüseyin Araç, geçen
yerel seçimlerde belediye
meclislerine girmeyi başaran Türk kökenli Belediye Meclisi
üyeleriyle parlamentoda bir tanışma toplantısı düzenledi.
Türk kökenli 30 belediye meclisi
üyesinden 17’sinin katıldığı toplantı öncesi yerel politikacılarımızı ve
büyükelçiliğimiz temsilcilerini parlamentoyu gezdiren Araç, politikacılarımızı seçildikleri için tebrik etti.
Toplantıya evsahipliği yapan Hüseyin Araç, vatandaşın temsilcilerini
seçerek görevlerini yerine getirdiğini ve şimdi sıranın seçilenlere geldiğini belirterek, yerel politikacılarımıza büyük görevler düştüğünün
altını çizdi.
Araç, “Sizler Hasan ağa, Hüseyin
ağa değilsiniz artık. Sizler belediyelerinizde yaşayan seçmenlerinizin oy-

larıyla politikaya atılmış birer temsilcisiniz. Hareketlerinize, tavırlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Her
hareketiniz, her sözünüz biliniyor
ve izleniyorsunuz. Bulunduğunuz
görevlere layık hareket içinde olmanızı arzu ediyorum” dedi.
Kapısının parti farkı gözetmeksizin
tüm yerel politikacılarımıza açık olduğunu vurgulayan Araç, Danimarka’daki siyasi kararları etkileyebilmek için yerel politikacılarımızın da
kendi aralarında bir çalışma grubu
oluşturmalarını, bu grubun yılda
birkaç kez toplanarak görüş alışverişinde bulunmasını ve ortak çalışma
olanaklarını araştırması gerektiğini
söyledi.
Danimarka’daki siyasi durumun
özellikle vatandaşlarımız ve diğer
yabancılar açısından hiç de iç açıcı
olmadığını belirtti. Araç, iktidarı
dışarıdan destekleyen Danimarka

Halk Partisi’nin hükümeti neredeyse rehin aldığını ve istediklerini hükümete yaptırdığını söyledi.
İktidarın da yabancılar arasındaki
en kötü örneklerle yola çıkarak yabancılar yasasında sertleştirmeleri
sürdürdüğünü ifade eden Araç, en
son çıkarılan vatandaşlık yasasındaki sertleştirmeleri örnek gösterdi.
Daha sonra etnik kökenli yerel
politikacılar başkanı Ömer Kuşçu
başkanlığında yapılan çalışma grubu oluşturulması yönündeki tartışmadan sonra yerel politikacılardan
oluşan 9 kişilik bir çalışma grubu
oluşturulmasına karar verildi.
Çalışma grubunda, Ömer Kuşçu,
Sıdıkal Yalın, Taner Yılmaz, Erdil
Selçuk, Ekrem Günbulut, Feramuz
Acar, Hasan Hüseyin Mor, Kemal
Bektaş yer alıyor.
(Haber)

Flashtrafikskole ApS
Daha önce hiç direksiyon başına geçmemiş olsanız
da, okumakta güçlük çekseniz de,
araba kullanmaktan korksanız da sorun değil.
Uzun yıllara dayanan tecrübemizle, gelin sizi de
ehliyet sahibi yapalım

Pizza, restoran, cafe mobilyaları
ve dekorasyonları

www.ostergaard-i.dk
Tlf. 97 15 31 11

+

50

Peşinat ödemeden, faizsiz 6 Üç haftalık hızlandırılmış
taksitle ödeme imkanlarıyla kurs sadece 6.500 Dkr.
ehliyet sahibi olun.

Her ay yeni ders gruplarımız başlamaktadır. Bayan
sürücü öğretmenlerimiz de vardır. Size en uygun
dönem için bizi mutlaka arayınız
Flashtrafikskole
Køgevej 104, 1
2670 Taastrup
Tlf: 4399 6222, Fax: 4399 6222
Kayıt başvuruları için e-posta: kontakt@flashtrafikskole.dk

Hepatit Hattı
43 64 94 96

Hepatit/ karaciğer iltihabı hakkında soruları
olan herkese açık telefon danışmanlığı
Pazartesi – Perşembe 10.00-16.00
Perşembe 19.00-21.00
Türk tercüman yardımıyla danışmanla
konuşmak isterseniz, bu da mümkündür.
Pazartesi ve Salı günleri saat 11.00 -14.30
Hepatit hattı danışmanlığından
Hepatit ve diğer karaciğer hastalıkları hakkında
bulaşma yolları, önlem alma, tedavi, hasta ve
yakınlarına destek, sosyal durumlar ve hepatit/
karaciğer iltihabıyla ilgili sormak istediğiniz tüm
soruları anonim olarak sorabilirsiniz.
Hepatit Derneği
www.hepatitisforeningen.dk
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MB KEBAB FOOD A/S
SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ

Pişmiş
kebap,
hjemmelavet
burger

Kasaplara
toptan et
ürünleri satışımız
devam ediyor

Danimarka’nın her tarafına dağıtım servisimiz vardır. Mamüllerimiz
Sjaelland adasında DANKA Catering MEGA HOUSE, FYN ve JYLLAND
bölgelerinde ERDEM CATERİNG tarafından dağıtılmaktadır
Tüm Sağlık
Kurallarına
Uygun Helal
Mamüllerimizle
Hizmetinizdeyiz
Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye
gösterdiğimiz özende yatmaktadır

Korskildeeng 3
2670 Greve

MB KEBAB FOOD A/S

Tlf: 5761 9502 Fax : 4361 0131
www.mbkebab.dk E-mail:info@mbkebab.dk
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Kim abarttı? İmamlar mı, medya mı?
HABER-ANALİZ

Cengiz Kahraman

Danimarkalıları ben
anlamıyorum, ya siz?

D

ünyada politikacısına, medyasına Danimarkalılar kadar inanan, onların söylediklerini, yazdıklarını gözü kapalı kabul eden
bir başka toplum gördüm dersem yalan olur.
Bu kadar gelişmiş bir toplumun politikacıların, medyanın her dediğine inanması doğrusu
şaşırtıyor beni.
Bu nedenle, Danimarkalıların ifade özgürlüğü anlayışını da anlamakta bazen çok zorlanıyorum. Lastik gibi nereye çekersen oraya
gidiyor.
Bir kesim, Danimarka’da din de dahil her
şeyin açıkça tartışılması gerektiğini savunurken, bir başka kesim de, ifade özgürlüğünün,
halkın herhangi bir kesimini inciten fikirler
için de sözkonusu olduğunu savunuyor.
Demokratik toplumların olmazsa olmaz
şartlarını oluşturan çoğulculuk, hoşgörü ve
açık fikirliliğin gerekleri bunlar olması gerek
ki, her iki tarafın görüşlerini medyada duyabiliyoruz.
Ama ben bu yazımda, daha çok birinci kesimin ifade özgürlüğü konusunda savunduğu
“herşey tartışılabilmeli” görüşüne değinmek
istiyorum.
Jyllands-Posten gazetesinde Hz. Muhammed
karikatürlerinin yayınlandığı 30 Eylül’ün ertesini bir hatırlayalım isterseniz.
Ülkedeki Müslümanlar, Jyllands-Posten gazetesini protesto ettiklerinde ve Müslüman
ülkelerin büyükelçileri Başbakan Rasmussen’den görüşme talep ettiklerinde, politikacılar, aydınlar ifade özgürlüğünü savunmuşlar,
Danimarka’da din de dahil herşeyin açıkça
tartışılması gerektiğini belirtmişlerdi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı’na da
ifade özgürlüğü dersi vermeye kalkışmışlardı.
Ama nedense, bu sözünü ettiğim birinci kesimin büyük kısmı, şimdi başbakanı ve
Jyllands-Posten’i eleştiri topuna tutuyorlar.
Hükümeti acizlikle, büyükelçilerle görüşmemekle suçluyor ve başbakan ile Jyllands-Posten gazetesinin Müslümanlardan özür dilemesini istiyor.
Önce toplu halde emekli büyükelçiler hükümeti eleştirdi, ardından eski dışişleri bakanları ve papazlar ile yurtdışında görev yapmış
bazı diplomatlar hükümeti eleştirmeye başlayınca, sözünü ettiğim ifade özgürlüğü savunucuları şimdi hükümete yüklenmeye başladı.
Peki, 30 Eylül’den bu yana ne değişti de, ifade özgürlüğü savunucuları birden fikir değiştirmeye başladılar?
Çünkü Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler,
İslam Konferansı Örgütü, İnsan Hakları Örgütleri ve bir çok uluslararası kurum ve kuruluş Danimarka’yı uluslararası platformda
eleştirmeye başladı. Danimarka uluslararası
alanda birden yalnızlığa itildi.
Fikir değiştirmek için mutlaka, uluslararası
tepkilerin gelmesi mi gerekiyordu?
Emekli büyükelçilerin çıkıp da başbakanı
eleştirmesi mi gerekiyordu?
Anlatmak istediğim Başbakanın özür dileyip
dilememesi değil. Önemli olan toplumun bazı
kesimlerin bazı olaylar karşısında tepkilerin
aniden değişmesi ve bu tepkiler karşısında takınılan yöneticilerin tutumu.
Bu tartıştığımız konu bize ifade özgürlüğünün Danimarkalılar tarafından o kadar da
kutsal görünmediğine işaret ediyor.
cengiz.kahraman@haber.dk

Sadi Tekelioğlu

G

eçtiğimiz Eylül ayında
Jyllands-Posten
gazetesinin Hazret-i
Muhammed karikatürleri yayınlamasının ardından başlayan, ifade özgürlüğü, İslam,
göçmenler tartışması bitmiyor. Danimarka’da yaşayan
Müslüman göçmenlerin tepkilerine neden olan karikatürler konusunda göçömenler
şikayet mercii bulmakta zorlanırlarken ne Jyllands-Posten,
ne de Danimarkalı siyasetçi ve
entellektüeller diyalog yanlısı
bir tutum sergilemediler.
İlk tepki 17 yaşındaki bir
gencin Jyllands-Posten gazetesine ölüm tehdidi göstermesiyle geldi. Bunun ardından tv
haberlerinde ve çeşitli gazetelerin okuyucu mektupları sayfalarında çeşitli tartışma yazıları ile olay birden büyüdü.
Karikatürlere duyulan öfke
kendine adres bulamazken
aralarında Türkiye eski Büyükelçisi Fügen Ok’un da bulunduğu 11 ülke büyükelçisi
Anders Fogh Rasmussen’e
bir başvuruda bulunarak görüşme talebinde bulundular.
Danimarka kamuoyu ise karikatürlere duyulan öfkeyi

anlamadığı gibi bu diyalog girişimini de tepkiyle karşıladı.
Bunda Anders Fogh Rasmussen’in büyükelçileri reddetmesinin de payı büyüktü.
Danimarka siyaset ve kültür
dünyasının isimleri ”ifade özgürlüğü” deyip başka bir şey
demezlerken bazı Cami dernekleri temsilcileri ve imamlar olayı uluslararası kamuoyuna taşıdılar.
Bu karara varıncaya kadar
geçen sürede ise Birleşmiş
Milletler ve Avrupa Komisyonu yetkilileri de JyllandsPosten gazetesinin karikatürler yer vermesini tuhaf
karşıladıklarını belirten açıklamalar yaptılar.
Konunun kapanmaya başladığı düşünülüyordu. Anders
Fogh Rasmussen yeni yıl konuşmasında olaya değinmiş
Müslümanların yüreklerine
su serpmişti, ta ki İmamlar
ve bazı dernek temsilcileri
Mısır’da ortaya çıkıncaya
kadar.
Ne olduysa Hanna Ziadeh
isimli Danimarka-Mısır diyalog enstitüsü’nde görevliaraştırma görevlisinin, Danimarka’dan Ortadoğu’ya giden din
adamlarının Mısır basınına
yaptıkları açıklamaları rad-

yo haber bültenlerinde abartı
olarak nitelendirmesiyle yangın yeniden alevlendi.
Anders Fogh Rasmussen geçen hafta imamların durumu
açıklığa kavuşturmaları gerektiğini söylüyordu, ancak
ortada açıklığa kavuşturulması gereken bir durum bulunmuyordu.
Tüm bunlar olup biterken
bazı Danimarkalı diplomatlar, öğretmenler, sanatçılar
ve yazarlar da ortak birer bildiri kaleme alarak yabancılar
hakkında yapılan yayınlarda
biraz daha sağduyu gösterilmesi çağrısını dile getirdiler.
Hanna Ziadeh’in radyoya
yaptığı açıklamaya göre üç
konuda imamlar ”yalan” söylemişlerdi.
1. Danimarka’da yakın zamanda sansür edilmiş bir
Kur’an-ı Kerim Danca olarak
yayınlanacaktı.
2. Danimarka medyasında
İslam dinine karşı bir kampanya yürütülüyordu.
3. Danimarka’da yine önümüzdeki dönemde İslam karşıtı bir film çekilecekti.
İmamların ”vatan haini”
damgası yemelerine bile ne-

den olan bu üç konu aslında
abartı değildi.
Birinci ve üçüncü nokta doğruydu, ikinci nokta ise yoruma bağlıydı. Abartının dansikasını Danimarka medyası
gerçekleştirmiş, Hanna Ziadeh’in açıklamalarını araştırıp sormadan yayınlamıştı.
Tüm bu son saydıklarımız
olup biterken yine bazı Müslüman derneklerin başsavcıya
yaptıkları suuç duyurusundan
da bir sonuç alınamamıştı.
Evet, Danimarka cephesi
hala her ne kadar artık gına
getirmeye başlayan ”ifade
özgürlüğü” deyip dururken,
Jyllands-Posten gazetesinin
Hazret-i Muhammed karikatürleri yayınlamasının önümüzdeki dönemde uluslararası platformlarda tartışılmaya
devam edeceği belli.
Bu arada sahaya inmeyen
tek taraf ise Danimarkalı işadamları ki, Danimarka mallarına Ortadoğu’da ve hatta
Danimarka’da başlayacak
olası bir boykot önce onları
vuracak.
Pek yanılmadığımız öngörülerden birinde daha bulunalım
ve iş adamları da Müslümanların haklı olduğunu söylerlerse beklenen özür dilenecek.

Hz. Muhammed
karikatürleri
Norveç’te

Anadili eğitiminin
yararı bir kez daha
kanıtlandı

ristiyan eğilimli yayın yapan bir Norveç gazetesi hafta
sonunda Jyllands-Posten
gazetesinde yayınlanan karikatürleri yayınladı. Gazetenin editörü vebjörn K.
Selbekk ifade özgürlüğünü
korumak için karikatürleri
yayınladıklarını söyledi.
Norveç başbakanı Kjell
Magne Bondevik, bir açılış
töreninde gazetecilerin sorularını cevaplarken, ”İfade öz-
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gürlüğünü korumalıyız, ancak bu yapılırken diğer din
ve dünya görüşlerinin kutsal
saydığı şeylere de saygı duymalıyız dedi. Bondevik, barış
ve insan hakları mücadelesinden vazgeçmeyeceğini
söylerken, ”Her ne kadar
kendimiz başka bir dinden
olsak da, başka dinlerden
ve o dinlerin kutsal saydığı
şeylerden bahsederken saygılı davranmalıyız” dedi
(Haber)

klinik Xtreme
İstenmeyen kıl ve tüylerden
sonsuza kadar kurtulun !!!

HIZLI - FAYDALI - BASİT
Klinik Xtreme yeni bir lazer tekniğiyle istenmeyen ve kıl ve tüylerden kurtulmanıza
olanak sağlayan seanslar sunuyor.
Ocak/Şubat aylarında yüzde 10 indirim
Türkçe hizmet olanağına da sahipsiniz

Yıllık abone kartı olanağımızdan yararlanın
Rezervasyon ve daha
fazla bilgi almak için
Tlf: 5057 9118

Türkçe hizmet için
Arzu Kaya
Tlf: 4466 6410

klinik Xtreme - Borupvang 2b, 2750 Ballerup

vrupa Birliği için yapılan
bir araştırmada anadili
eğitiminin, öğrencilerin öğrenme ve kavrama yeteneklerini arttırdığını saptadı.
Araştırma sonunda yer alan
tavsiyelerde ise politikacılara
bir çağrıda bulunularak anadili eğitimini yeniden başlatmaları istedi.
Danimarka’da bulunan teknoloji enstitüsü tarafından
gerçekleştirilen araştırmanın sadece Danimarka için
değil tüm Avrupa için geçerli
olduğu bildiriliyor.
Politiken gazetesinde yer
alan habere göre, eğitim alanında yapılan 3 ayrı araştırmanın sonuçları incelenerek
yapılan analizde genel olarak
göçmen öğrencilerin diğer
öğrencilerden daha kötü durumda oldukları saptanmış.
Anadili eğitimi günümüz
Avrupa’sında sadece bir kaç
ülkede veriliyor.

İşbaşında olan hükümetin
2002 yılında iktidara gelmesinin hemen ardından Belediyelerin sorumluluğunda olan
anadili eğitimi kaldırılmıştı.
Hükümet anadili eğitimi için
belediyelere sağladığı kaynak
aktarımına son verince Danimarka genelinde sadece bir
kaç belediye anadili eğitimi
vermeye devam etme kararı
almıştı.
Muhalefette bulunan Demokrat Liberal Parti (Radikale) eğitim politikaları sözcüsü
ve eski Eğitim Bakanlarından
Margarethe Vestager, analiz
sonuçlarının bir fırsat olarak
değerlendirilmesi gerektiğine
işaret ederek, anadili eğitimi
sayesinde eğitim kalitesi yükselen öğrencilerin okul dışındaki sosyal yaşamında da
uyumlarının kolaylaşacağını
söyledi.
(Haber)

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE REKLAM VERMEK
İÇİN

3024 5538’i ARAYINIZ
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Tüm dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramını kutlarız

haber

TÜRK KUYUMCUSU

L Age Dor
Jewellery

İşte büyük fırsat !!! Gayret sizden, hizmet bizden !!!
Okulumuzda
Türkçe ve Danca
direksiyon eğitimi
verilmektedir.

Otomobil
Kamyon
Motosiklet - Taksi
Yeniden başvuru

Tam eğitim paketi (Yasa gereği)
1. Sınırsız teori dersi ve testler
2. Kapalı pist
3. Buz pisti
4. 16 ders (toplam 24 ders)
direksiyon eğitimi

Mehmet Çelik: 2811 0004
İbrahim Çelik: 2855 6970
Zeki Demir : 2491 9668

(

7.999 Dkr:

Ekstralar:
1 ders direksiyon eğitimi
Sınav kayıt gideri
Tercüman

260 Dkr.
650 Dkr.
300 Dkr.

Teori dersleri
Cumartesi günleri
saat 11.00 - 13.30 arası verilir

Danca hizmet için (
Tlf: 33 79 79 79

Gerdanlık
Zincir
Bileklik

Her türlü altın
gümüş diğer
takı ve
aksesuar
çeşitleri
bulunur

Nişan
yüzükleri
Kolye
Küpe

Bayram özel indirimi :

Toplam paket fiyat

Türkçe hizmet için:

Bilezik
Cumhuriyet
Reşat

Eski altın alınır

Kingo’s Trafikskole - Kingosgade 13, 1818 Frederiksberg C
kontor@kingostrafikskole.dk

www.kingostrafikskole.dk

Vesterbrogade 20 1620 KBH. V Tlf & Fax : 3325 1212

Çanak anteniniz çekmiyor ya da çanak anten takmanıza izin verilmiyorsa bizi arayın
Kr. 75’

Kr. 150,OCTAGON her türlü kartla
çalışır alıcı

»ÇANAK ANTENİM
ÇEKMİYOR«
ŞİKAYETİNE PAYDOS!!!

Ezan okur, oyunlar bulunur
Kr. 1.498,-

Artık »Çanak antenim
çekmiyor« diye sorun
yapmayın.
Bundan böyle tüm Türk
kanallarını Danimarka’nın
her yerinden, evinizin her
cephesinden sizler için
özel getirdiğimiz
çanak antenlerle
çekebileceksiniz.

Bizi mutlaka arayın

Emilatör yüklü alıcı

HEAD

Her türlü modül bulunur

Kr.500’ den başlayan fiyatlarla
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TALİMDE. Askerlijk mesleğinin gerektiği ağır fiziksel ve psikolojik
eğitimlerin hepsine dayandığını söyleyen Figen Çayan, yükseklik korkusunu bile burada yendiğini söylüyor.

ERKEK MESLEĞİ Mİ?
Figen Çayan yedeksubay
okulunda ne kız olduğu
için ne de Türk olduğu
için herhangiş bir ayrıma
uğramadığını söylüyor.
Arkadaşları başlangıçta
tuhaf kaşılasalar da ona
hemen alışmışlar.

Atatürk’ün 20 Ekim 1927’de kaleme aldığı “Gençliğe Hitabesi” şu
satırlarla son bulur, “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil
kanda mevcuttur” Bunun iyi okuyup anlayan pırıl pırıl bir genç kızımız Figen Çayan göçmen gençler hakkındaki, tüm yargıları yerle bir
eden bir şekilde başlamış yetişkin yaşamına.

DANİMARKA ORDUSUNDA BİR TÜRK, FİGEN ÇAYAN:

”Ben askerlik
mesleği için
yaratılmışım”
Sadi Tekelioğlu

F

igen’in babası 1972
yılında Danimarka’ya
gelmiş. Kaynakçı olarak çalışmaya başlayan
baba 1980’de evlendiği
eşini de Danimarka’ya getirmiş ve
çiftin ilk çocuğu olan Figen Çayan
1981 yılında dünyaya gelmiş. Lise
eğitimini Frederiksberg’de tamamlayan Figen, 3 yıl Ticaret akademisinde felsefe-ekonomi eğitimi
aldıktan sonra askerliğe merak
sarmış. Master eğitimini yarıda
bırakmış.
Figen bugünlerde subay okulunda okuyan az sayıda kızdan biri ve
Türk olan tek subay adayı.
Askerlik merakının nereden
kaynaklandığını sorduğumda ise,
“Benim kendime örnek aldığım iki
başarılı insan var. İkisi de asker.
Biri Kore Savaşı’nda şehit düşen
dedem, diğeri de Ulu önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk. Özellikle Atatürk’ün gençliğe hitabesini
okuyup onu örnek aldım. Atatürk
Türk gençlerine hitaben kaleme aldığı hitabesinde gençlere ne kadar
çok güven duyduğunu ve gençlerin de başarılı olmak için muhtaç
oldukları gücü kendi içlerinde barındırdıklarını yazıyor.” diye cevap
veriyor.
Ailesinden de yüzde yüz destek

gören Figen, “Dedem, babam daha luk çektiğini söylüyor. Figen Çaiki yaşındayken Kore Savaşı’nda
yan bu konuda şunşehit düşmüş. Yani babam babaları söylüyor,
sını hiç tanımamış diyebiliriz.
“En kolayı
Benim asker üniformasına
sabahgirmem onu da bu yüztan
den çok duygulandırıakyor. Neredeyse bende
babasını görüyor bile
diyebiliriz.” diye konuşuyor Figen.
Askerlikte devam etmek istediğini söyleyen Figen, asker ocağında; ne bayan olduğu
için, ne de Türk olduğu
için hiç bir şekilde olumlu ya da olumsuz ayrımcılığa uğramadığını söylüyor, “Hayır tam aksine.
Benim gösterdiğim performanstan komutanlarımız çok
memnun. Bana her konuda
destek de oluyorlar” diyor.
Figen, Danimarka’da varolan sosyal ve eğitim olanaklarından faydalanmayıp
toplumu suçlayan
gençleri de anlamakta
zor-

GURUR GÜNÜ. Figen’in mesleği
ve eğitimiyle en çok gurur duymasını
sağlayan olaylardan biri de geçtiğimiz
yıl Kraliçe tarafından diplomatik çevrelere verilen resepsiyonda muhafız
alayında yer laması olmuş.

şama bu toplumu ayrımcılıkla de görev almayı hedefliyorum”
suçlamak. Halbuki gidip, var olan diye konuşuyor.
eğitim olanaklarını araştırıp bir
şeyler yapmaya başlasalar, hem
geleceklerini kurtaracaklar hem
sadi.tekelioglu@haber.dk
de yaşam kaliteleri yükselecek”
Askerlik mesleğinde kız olarak
bazı zorlukların var olduğundan
söz eden Figen askerliği bir meslek olarak görüyor ve her meslek
dalında olduğu gibi askerlikte de
en yüksek noktaya ulaşmak için
çalışacağını söylüyor.
Askerlik mesleğinin sivil yaşamı
da disipline ettiğini söyleyen Figen Çayan, arkadaşlarıyla sohbet
ederken, sokakta gezerken ve eğlenirken de büyük saygın bir kurumu temsil ettiğinin bilincinde
olması gerektiğini, üniformasız
olduğu zamanlarda bile üniformayı temsil etmek gerektiğini
söylüyor.
Türkiye’de görev almak istediğini söyleyen Figen Çayan,
“Türkiye ve Danimarka
NATO üyesi iki ülke.
Türkiye’deki
NATO üslerinden birin-
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Sağlık turizmi hizmetlerinde de

TRAVEL HOUSE
Travel House artık sağlık turizmi ile de hizmetinizde. İsviçre Hastanesi ve Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu
Estetik Cerrahi Kliniği ile başlattığımız işbirliği ile artık, hem istanbul’da tatil
yapabilecek, hem de tecrübeli doktor ve hemşire kadrolarının emin ellerinde
muayene ve tedavilerinizi yaptırabileceksiniz

§ Kalp ve Damar Hastalıkları

§ Burun Estetiği

§ Kulak, Burun, Boğaz, Baş
ve Boyun Cerrahisi

§ Karın Germe
§ Meme Büyütme

§ Göz Hastalıkları

§ Meme Küçültme
§ Meme dikleştirme

§ Kardiyoloji

§ Yüz Germe

§ Ultrasonografi

§ Botox

§ Psikiyatri

§ Peeling
§ Kadın Hastalıkları ve Doğum

§ Kepçe Kulak Operasyonu
§ Estetik Göz Kapağı Cerrahisi

§ Diş Hastalıkları ve Çene cerrahisi

§ Dudak İnceltme veya Kalınlaştırma

§ Dahiliye Çocuk Sağlığı ve hastalıkları

Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası

TRAVEL HOUSE

Türkiye’ye sefer yapan tüm uçakların biletleri satılır
Ulusal havayolu şirketleri ile dünyanın
her yerine IATA güvencesiyle yolculuk.
Seyahat ve uçak yolculuğu ile ilgili
her türlü, eksiksiz hizmet.

Her Çarşamba Kopenhag’dan
direk Erbil (Kuzey Irak)

ı için
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l
t
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i
ak izi
oS n dutlaka b
m

Artık Avrupa’nın tüm başkentleri ve diğer önemli merkezlere
en ucuz uçak biletini anında bizden temin edebilirsiniz.
İş görüşmesine mi gideceksiniz, balayınızı mı geçirmek
istiyorsunuz? Seyahat nedeniniz ne olursa olsun, en uygun fiyatlarla Türkiye’nin
her yerinde ister lüks otel, ister apart otel, isteğinize uygun konaklama seçenekleri
Travel House ApS

Vester Farimagsgade 6, 1606 København V
Tel: 3393 7262, Fax: 3393 3175
e-mail: sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk
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20 Ocak’ta Kopenhag’da Park Bio ve
Aarhus’ta Öst for Paradis sinemalarında
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OBA REJSER
Yaz tatiline bizimle girin

Bizi izleyin, yaz tatili ve
izin biletlerinizi ucuza alın
Önümüzdeki aydan itibaren, yaz sezonu için geçerli
olan fiyatları öğrenmek için mutlaka bizi arayınız

Tlf: 43 54 24 33
SEYAHATİN TEK ADRESİ

OBA REJSER

Vejlebrovej 82 st, 2635 Ishøj, Danmark
Tlf.: 43 54 24 33
Faks: 43 54 24 65

İşte olanaklarımız:
700 kişilik salon (500+200), salon kirası, masa
dekorasyonları,
çiçek ve mumlar da dahil olmak üzere servis,
toparlama, bulaşık ve temizlik, meşrubat
(Cola, Fanta, Su), davet boyunca sınırsız miktarda kahve,
çay. 200 kişinin üzerindeki rezervasyonlarınızda kişi başına
cazip fiyatlarımız için bizi arayınız.

ORIENT SELSKABSLOKALER
1 0 0 1 N AT
w w w. o r i e n t s e l s k a b e r. d k

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF:
3966 6560
3122 5222

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
Menü 1:
Kavurma veya Çoban kavurma
(kuzu,dana eti, tavuk) Pilav, Cacık,
Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar
meşrubat, sıcak-soğuk içecekler, salon
kirasi ve masa dekorasyonları fiyata
dahildir.
Menü 2:
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla
masa dekorasyonu,Türk ve Kürt
müzikleri, çerez
Menü 3: Lüks Paket
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto, lüks fileto
ve çeşitli mezeler. Masa dekorasyonları
sizin zevk ve isteğinize göre yapılır.

Cazip Kına gecesi fiyatlarımızı
öğrenmek için bizi mutlaka arayınız

İstediğiniz tarihte eğlencenizi
düzenlemek için bizi hemen arayıp
rezervasyonunuzu yaptırınız

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
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Durduk yerde adım komüniste çıktı
Metin Altınışık, Stockholm

Ç

ocukluk ve gençlik yıllarımda
Türkiye¬de komünistlik günleri vardı. Günleri diyorum;
çünkü o günlerde başka birşeydi komünistlik.
Bir defa en büyğk suçtu, Irza geçmekten adam
öldürmekten öte bir suçtu. Bir insanın komunistle uzaktan yakından bir ilişkisi varsa, o kişi
toplumun nazarında bir öcü, zamanda mevta
sayılabilecek bir kişi idi. Hiç mi, hiç kutulusu
yoktu.
Nazım Hikmet¬in Türkiye¬den henüz yeni
kaçtığı günlerdi. İstanbul, Laleli Çicek Palas
Düğün Salonu¬nda toplanan öğrenciler, Nazım Hikmet¬in şiirlerini okudukları için polis
tarafından askeri kamyonlara konup kız, erkek
götürülmüşlerdi. Ben büyük beceri ile Tayyare
Apartmanın yan sokaktaki daima kapalı duran
demirparmalıklara tırmanıp, bu tarihi olayın hiç
bir anını kaçırmadan seyretmiştim.
Bu komünist günleri uzun süre devam etti.
Ağabeyimin vasıtasıyla tanıdığım Selahattin
Abimiz vardı. Herkes onu komünist Selahattin olarak tanırdı. Tanıdığım sıralarda İstiklal
Caddesi yakınında Anabala pasajında Amerikan
malları satan bir mağaza işletiyordu. Öyküsünü
bizzat kendisinden dinlemiştim.
»Efendim Ben Dr. Hikmet Kıvılcımlı¬yla tanışmıştım. Arasıra bir araya gelip edebi sohbetler
ediyorduk. Edebiyat Fakültesi¬nde öğrenim gördüğüm için, onun sohbetlerinden feyz alıyordum.
Bir gece ansızın önce Rami Karakolu¬na oradan
da Birinci Şube¬ye aldılar beni. Bir hafta süren
bir soruşturmadan sonra tevkif edildim. Suçum
neydi bilmiyordum. En çok komünist sözü geçtiği
için, komünistlikle itham edildiğimi düşündüm.
Hapishanede koğuş arkadasların Dr. Hikmet
Kıvılcımlı ve yandaşları olduğu için ilk mahke-

Lund’dan Danimarka Geçti

menin zamanına kadar geçen yedi aylık sürede,
gerçekten komünist olmuştum.
Müslüman Gürcü ailenin çocuğu olan ben Selahattin fişli, damgalı bir komünist olmuştum.
İlk duruşmada serbest bırakılmıştım, ama beraat
etmemiştim. Her akşam gidip Rami’de karakolda huzurun defterini imzalıyordum. İlk önce babamın çocukluk arkadaşı olan Başkomser, beni
odasına aldı. Nasihat veriyordu.
”Bak yavrum Selahattin, geçmiş olsun. Bundan
sonra herhalde aklın başına gelmiş olmalı, sen
her akşam defteri imzala. Sen helal süt emmiş
bir çocuksun. Elimizde büyüdün. Bırak bu felaketleri. Yeteri kadar babanı, ananı ve bizleri
üzdün”.
»Ahmet amca aslında ben sizler için çalışıyorum. Emekçi olan insanlar…” derken, Başkomser
lafımı kesti.
»Oğlum Selahattin hayret ediyorum. Babanın
ailesinden nasıl komünist çıkar? Neyse bundan
sonra ailene layık ol, adam ol. Karakolda her
akşam defteri imzala. Beni, seni cezalandırmaya
mecbur etme. Son cümleleri biraz tehditkardı.
Bir gün bir şahidin »Ben Hikmet Kıvılcımlı¬nin
yanında bunu gördüm, saatlerce beraber oldular« şeklindeki ifadesi beni yakmaya kafi geldi.
Ben tekrar hapse atıldım. Sekiz ay sonra beraat
edip hapisten çıktım.
Babam, belki de bu kahırdan öldü, kısa bir süre
sonra da annem vefat etti.
Rami¬de bostancılık yapan babamın sebze bahçeleri arsa oldu. Çok değer kazandı. Arsaları satıp 22 tane daire satın aldım. Bir de son model
Mercedes arabam var. Biliyorsun, Metinciğim
Türkiye¬de Rus salatasının adı, Amerikan salatası oldu. Ben Komünist Selahattin de Amerikan
malları satan bir esnaf oldum. Fakat adım hala
Komunist Selahattin.
Yıllarca bu tanımlama devam etti. Ben Komunistliği, yakından bu kadarıyla tanıdım.

TÜRK FUTBOL KULÜPLERİ’NE ÖZEL KAMPANYA
İTHALATÇIDAN DİREK SATIŞ

Sadece Türk futbol kulüplerine özel kampanya. KİMPEX firması, mühendislik eğitimini
Türkiye’de tamamlamış olan Pakistanlı Khalid Jahangeer tarafından işletilmektedir.
Kulüpler mağaza fiyatlarının yüzde 60’ı oranında tasarruf edebilirler.

Futbol

Kampanya

Antrenman topları: Kimpex Torina & Kimpex Danmark. Str. 5,4 & 3
Normal fiyat 129/149 Dkr.

50 Dkr.

Antrenman topları: Kimpex Super & Kimpex brazil Str. 5,4 & 3
Normal fiyat: 169/189 Dkr

75 Dkr.

Maç topları: Kimpex diamant, Str. 5,4 & 3
Normal fiyat: 350 Dkr.

100 Dkr.

Rüzgarlık: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler
Normal fiyat: 250 Dkr.

100 Dkr.

Ocak 2006

İSVEÇ

Abdullah Tunçel / Haber

İ

sveç’in Lund kentinde
her yıl Aralık ve Ocak
aylarında uluslararası
düzeyde gerçekleştirilmekte olan ve
‘Lundaspelet’ olarak anılan eltopu
(hendbol) ve basketbol turnuvaları,
‘çok kültürlülük - gençlik - spor - hoşgörü’ gibi kavramların birbirleri ile
buluşup kaynaştığı bir festivale dönüşmüş durumda. Bu turnuvaların
basketbol bölümüne bu yıl Danimarka
takımları ağırlıklarını koydular.
‘Lundaspelet’ basketbol turnuvası
2 - 5 Ocak tarihleri arasında düzenleniyor ve kural olarak yalnızca 12
– 18 yaş grubu arasındaki basketbol
takımları katılabiliyor. Turnuvaya bu
yıl Avustralya, Bosna-Hersek, Macaristan ve İrlanda’dan 1, Polonya’dan
2, Avusturya ve Norveç’ten 3, Almanya’dan 8, Hollanda’dan 15, Danimarka’dan 20 ve İsveç’ten 28 olmak üzere
toplam 83 takım katıldı. Takımların
çoğunluğunun her yaş grubu kategorisinde (12 – 18 yaş) en az bir takımla
geldiği ve her kategorinin ortalama 10
oyuncundan oluştuğu düşünülür ise,
bu yılın 2 –5 Ocak tarihleri arasında
Lund’daki öğrenci nüfusunun 5000
– 6000 kişilik bir artış gösteriverdiği ortaya çıkıveriyor. Lund’un kendi
nüfusunun 90.000 olduğu düşünüldüğünde, etkinliğin büyüklüğü daha
kolay anlaşılıyor.
Lund’daki okullardan 12 tanesinin
spor salonlarının kullanıldığı turnu-

va sırasında tüm konuklara kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri servisini
aksatmadan sunabilmek, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok geniş ölçüde
gönüllü katılım gerektirdi. Bu ‘gönüllüler’in büyük çoğunluğunu da turnuvaya Lund’dan katılan çocukların ve
gençlerin anneleri – babaları oluşturdu. Okulların yemek salonlarında ve
salonların kapasitesine göre her öğün
için 400 – 1000 arası sporcuya yemek
servisinin dört gün boyunca ve aksatmadan verilmesi, bulaşıkların yıkanması ve yerlerin temizlenmesi işini,
Lund’da yaşamakta olan anne ve babalar üstlendiler.
Coşku dolu geçen 4 günün sonunda,
yengiler ve yenilgiler kesinleştiğinde,
Danimarka takımlarının 12 kategoriden 8 tanesinde birinciliği elde ettiği
ortaya çıktı. Danimarka dışında yalnızca İrlanda 2 kategoride, Avusturya
ve Bosna-Hersek de birer kategoride
birincilik kupasını kazandılar. Güney
İsveç medyası da, Lundaspelet’teki
Danimarka başarısına geniş yer verdi. Bu yazının yazıldığı gün
(7 Ocak 2005) medya organlarının
spor sayfalarında Danimarka takımları gene baş haber olarak yer aldılar.
Lund’un öğrencileri (sporcuları) 9
Ocak Pazartesi günü, kış tatilinin ardından yeniden okullarına başladıklarında, Lundaspelet yöneticileri de
2006 - 2007 dönemi turnuvalarının
hazırlıklarına şimdiden girmiş olacaklar. Hedef saptanmış durumda: Geçen
yıldan daha büyük ve daha güzel bir
organizasyon gerçekleştirmek.

Türkiye’den emlak almak
yeniden mümkün

B

ir süredir yabancıların gayrimenkul
almalarına getirilen
kısıtlama yasalarda düzenlemey gidilmesinin ardından kaldırıldı.
Geçtiğimiz haftalarda
TBMM’de kabul edilen
ve Cumhurbaşkanı Ahmet
necdeet Seszer tarafından
da onaylanan yasanın
ardından
yabancıların
Türkiye’de gayrimenkul
edinmelerinin yolu yeniden açıldı.
Yasanın çıkmasının ar-

dından
Danimarka’da
Türkiye’ye yönelik emlak
piyasasının canlanması
bekleniyor.
Geçtiğimiz Nisan ayından beri 1500 civarında
danimarkalının Türkiye’de
emlak aldığı bildirilirken
toplam sayının ise 8 bine
ulaştığı bildiriliyor.
Alanya ve çevresinde emlak ticareti yaapn 300 civarında Danimarka merkezli emlakçı bulunduğu
sanılıyor.

Uzun şortlar: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler
Normal fiyat: 150 DKR.

60 DKR.

Futbol Çorapları: (Tozluk) (35-40-45)
Normal fiyat: 50 Dkr.

20 Dkr

Formalar: 128 Bedenden XXL’e kadr ölçüler
Normal fiyat: 129 Dkr.

60 Dkr.

Futbol şortları: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler
Normal fiyat: 99 Dkr.

40 Dkr.

kaleci formaları: 128 bedenden XXL’e kadar ölçüler
Normal fiyat: 149 Dkr.

80 Dkr.

Hz.Muhammed karikatürlerine
takipsizlik kararı

Çocuklar için kaleci eldivenleri :
Normal fiyat: 100 Dkr.

40 Dkr.

İrfan Kurtulmuş

Kaleci eldivenleri: ölçüler 7-11
Normal fiyat: 250 Dkr.
Antrenman üstlükleri: (overtraeks vest) Beden: 152 M, XL
Normal fiyat: 39 Dkr.

100 Dkr.
20 Dkr.

Futbol forma, şort ve antrenman üstlükleri çeşitli renklerde ve renk kombinasyonlarında mevcuttur.
Tüm parçalarıyla boks malzemeleri de bulunmaktadır. Bizi arayın.
Türk Futbol kulüpleri için devamlı kampanya fiyatlarımız mevcuttur. Bizi arayın, tanışalım.

Name for quality
E. Christensens Vej 11, Box 247
7430 Ikast, Denmark
Tlf.: (+45) 97251125 Fax: (+45) 97251120

H

z. Muhammed’in karikatürlerini
yayınlayan Jyllands-Posten gazetesi hakkında açılmak istenen davada takipsizlik kararı verildi.
Danimarka’nın Viborg kenti savcısı
Peter Bröndt Jörgensen, karikatürleri
yayımlayan gazetenin çizerleri kışkırtıcı
bulmadığını belirtti.
Savcı Jörgensen, İslamiyet’i ve
Müslümanları aşağıladığı gerekçesiyle
ceza gerektirmediğini, verilen kararın
politik değil, hukuki olduğunu ifade etti.
Savcı, takipsizlik kararını vermesine
gerekçe olarak,’basın özgürlüğünü’ gösterdi.

(Haber)

Viborg kenti Savcısı, ‘Söz konusu çizimler kamuoyunu yakından ilgilendiriyor.
Bu nedenle, buradaki ifade özgürlüğü
yasaları çiğnemiyor’ şeklinde açıklamada
bulundu.
Savcı aynı zamanda, ceza yasasındaki ırk,din,inancı içeren hakaret maddesinin bu
durumda kullanılamayacağını söyledi.
Danimarka’da faaliyet gösteren birçok
Müslüman cemiyet Jyllands-Posten gazetesinin 30 Eylül’de yayınladığı Hz.
Muhammed karikatürleri sonrası gazete
hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Viborg savcısının verdiği bu kararın,
Kraliyet baş savcısı Henning Fode’ye temyiz edilebileceği belirtildi.
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Dürüst politikacı olmak zor mu?
Yıldız Akdoğan

Y

eni yılda yerel seçimleri kazanmış olan politikacılar artık kollarını sıvayıp işlerine koyuldular, onları ciddi anlamda çok iş bekliyor. Yerel
seçimlere bir çok başarılı Türkiye kökenli aday da katıldı ve büyük bir kısmı kazandı. Şimdi en büyük iş ise, seçimlerde verilen sözü tutup dürüst ve
başarılı bir politika yürütmek. Bu da
her zaman kolay olmuyor.
Günümüzde gerek yerel politikada
gerekse uluslararası politikada görevde olan kişiler maalesef ortama göre
renk değistirebiliyorlar. Bakarsınız
bir gün liberal diğer günse sosyalist
kesilmişler. Bunun en ilginç örneklerinden biri de Türkiye’de meclise seçilmiş olan politikacalarımızdır.
2002 seçimlerinde sadece iki parti
yüzde 10 barajını aşarak TBMM’ye
seçilmişti. AK Parti en çok oyu alırken, CHP meclisteki tek muhalefet
parti oldu. Fakat bugün ise mecliste 4 - 5 parti temsil ediliyor, çünkü
bazı politikacılar AK Parti’den veya
CHP’den ayrılıp DYP’ye ve ANAP’a
geçtiler. Bu belki Türk seçmenler için
çok »anormal« bir durum değil - zira
çamaşır değistirir gibi parti değiştiren bir çok politikacı oldu ve halen de
var. Politikacıların inandığı ideolojiden değil de kazandıkları (çıkarları)

olduğu partilerden seçimlere girmesi
ise toplumun onlara olan önyargılarını sadece artırıyor.
Fakat bu duruma idelojik gözlüklerlen bakıldığında, bir partiden diğer
partiye nasıl bu kadar kolay »transfer« olunabilindiği insanın tuhafına
gidiyor. Hem ideolojik anlamda hem
de ahlaki anlamda çok yanlış bir durum bu. Bir taraftan kendi inandığın
ideolojik yola ve bunun topluma bakış felsefesine ters düşüyorsun, diğer
taraftan da sana inanan ve destek veren seçmenlerine ihanet ediyorsun.
İlginc olan şey son dönemde bu
»hastalığın« Danimarka’ya da ulaşmasıydı, özellikle son yerel seçimlerde
ilginç transferler oldu. Bu transferlerin en traji-komiği ise Wallait Khan
isimli Pakistan kökenli bir politikacıdan geldi. Khan 1999 yılında Sosyalist Halk Partisi’nden (SF) Liberal
Parti Venstre’ye geçip dört yıl belediye meclisi üyeliği yaptı. Yine Liberal Parti’den adaylığını koyup tekrar
seçildikten sonra kendi partisinin yabancılar politikasını savunamayacağından dolayı ayrılıp »bağımsız« oldu.
İlginc olan hemen hemen aynı nedenden dolayı da ilk partisi SF’den
ayrılmıştı. İdeolojik ve genel toplama
bakış açısı bir birine bu kadar uzak

iki parti arasında nasıl transfer olunur henüz anlamış değilim, ama kesin olan bir şey var, o da »batı mantığı değil«. İnsanın bunu ”Bunu sadece
bir yabancı yapar” diyesi geliyor, çünkü normal bir durumda parti değiştiren bir politikacı genelde ayrıldığı
partisine yakın bir partiye gider. Bu
durumda Venstre’nin alternatifi ya
Muhafazakar Parti (Det Konservati Folkeparti) ya da Sosyal Liberaller,
Radikale Venstre Partisi olurdu. Bu
partiler idelojik anlamda - yani toplumun nasıl olması ve gelişmesi anlamında birbirine daha yakınlar.
Ancak ilginçler bununla da kalmıyor, Khan’nın aynı zamanda kendi
eski memleketi Pakistan’da da aktif
politikacı olduğu ortaya çıkıyor. Yasalara göre bu durumda herhangi bir
sorun yok, fakat olaya etik anlamında bakıldığında insanın aklına ilk gelen şey hangi seçmenine nasıl hizmet
edeceksin? Ve diğer ilginç bir soru
da, acaba bu politikacı Pakistan’da liberal mi, muhafazakar mı yoksa sosyalist mi?
Maalesef, bazı göçmen kökenli politikacının siyaset yaptığı partisinin
ideolojisini tam olarak kavradığından
emin değilim.
İşte tüm bu yazımın ana konusu

da bu. Siyaset yaptığın partinin tam
anlamda ideolojisini anlamak ve de
buna göre hareket etmek.
Sosyal refah sistemi yüksek olan Danimarka’da partiler arasındaki ideolojiler çok fazla siyah/beyaz değil.
Yabancı politikaları da birbirinden o
kadar farklı olmamasına rağmen (örneğin, 24 yaş kuralına çoğunluk destek veriyor) diğer konularda büyük
farklar göze çarpıyor. Liberal-Sosyal
liberal ve Sosyal Demokrat ideolojiler arasındaki belirli farklılıklar vergi
oranından tutun da öğrencilere verilen eğitim yardımı miktarına, emeklilik haklarına kadar uzanır. Sosyalist
bir partiden katılıp muhafazakar politika yapmak hem o kişiyi aday eden
partiye hakaret, hem de o kişiye oy
veren seçmenlere saygısızlık olur.
Peki iyi ve sorumlu bir politikaci olmak neyi gerektirir?
Başta partisinin tüzüğünü bilmek ve
ona inanarak hareket etmek. Seçmenlerine verdiği sözü tutmak ve daha da
önemlisi kişiye seçilme hakkını verdiği demokratik sisteme ve topluma
saygı göstermek.
Bu da en iyi şekilde ortama göre değil de, seçildiği partinin tüzüğüne uygun bir şekilde hareket ederek olur.

yildiz.akdogan@haber.dk

Seyahatin
Doğru Adresi
Yaz 2006 2.950 ile 3100 kron arasında değişen direk Konya,
Kayseri, Ankara ve Antalya fiyatlarıyla satışlarımız başlamıştır.
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
KONYA
ADANA
DİYARBAKIR
GAZİANTEP
TRABZON
SAMSUN

Hergün
Hergün
Hergün
Hergün
Hergün
Hergün
Hergün
Hergün
Hergün

Cazip fiyatlarla Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır.

DKK 2.200
DKK 2.750
DKK 2.750
DKK 2.750
DKK 2.950
DKK 2.950
DKK 2.950
DKK 2.950
DKK 2.950

1 Hafta - 2.400
1 Hafta - 2.950
1 Hafta - 2.950
1 Hafta - 2.950
1 Hafta - 3.150
1 Hafta - 3.150
1 Hafta - 3.150
1 Hafta - 3.150
1 Hafta - 3.150

2 Hafta
2 Hafta
2 Hafta
2 Hafta
2 Hafta
2 Hafta
2 Hafta
2 Hafta
2 Hafta

2.600
3.150
3.150
3.150
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400

ABER OTO KİRALAMA

12Aylık
12Aylık
12Aylık
12Aylık
12Aylık
12Aylık
12Aylık
12Aylık
12Aylık

Özel/düğün günlerinizde
limousine ile hizmet verilir.

İrtibat : +90 3322369062 Mobil: +90 533 726 93 33
Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262 mobil: 40566540 + 40853952

Bagerstræde 2
1617København V

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon
DOĞRU REJSER
numaralarından arayabilirsiniz.
Abdulkadir Doğru
Mobil: 40 56 65 40
Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
dogrurejser@ofir.dk www.dogrurejser.dk
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Türkiye ‘kuş gribi’ne tutuldu
Ceyda Karan, İstanbul

T

ürkiye’yi
saran
kuş gribi
kabusu,
Türk insanının sadece siyasi ve sosyal konularda değil, sağlık konusunda
da ne derece çocuksu, ciddiyetsiz
ve hatta lakayt olduğunu ortaya
koydu.
Türk insanı derken salt sokaktaki vatandaşı kast etmiyorum, devletin tepesinde oturan yöneticileri
en başta saymak gerekiyor.
Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde
başlayan ve iki çocuğun ölümüne
yol açan kuş gribi paniği tüm memkeleti sardı. Van ve Ankara’dan
sonra Çorum, Samsun ve Kastamonu’da da hasta tespit edildi ve
toplam vaka sayısı 14’ü buldu. (Bu
yazı yazıldığında 14 olan bu rakan
daha da artabilir) Şanlıurfa, Bitlis,
Erzurum, Kars, Iğdır, Yozgat, Bursa, Zonguldak, Muş, hatta İstanbul
ve İzmir’de alarm durumu var şimdi. Kuşların göç rotası üzerindeki
güney illeri de tehdit altında.
Koskoca İstanbul’da Küçükçek-

mece ve Gaziosmanpaşa’da yedi
tavukta kuş gribi virüsü saptanınca 3 km. yarıçaplı bir alanda karantina ilan edildi ve tüm kanatlıların
itlafına başlandı. Ayrıca, 7 kilometre yarıçapındaki Eyüp, Bayrampaşa, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler
ve Güngören ilçeleri de gözetim
bölgesi oldu. Ülke çapında binlerce insan kuş gribi şüphesiyle hastanelere koşuyor.
Gelin görün ki, millet olarak bir
yandan böylesine bir panik yaşarken, diğer yandan çocuksu manzaralar sergiliyoruz. Vatandaşlara
doğrudan itlafa kalkışmamaları ve
yetkilileri haberdar etmeleri uyarısı yapılmasına rağmen pek çok
yerde trajikomik manzaralar yaşanıyor.
Kesik tavuk başlarıyla futbol oynayan çocuklar mı dersiniz, itlaf
için kanatlı hayvanlarını çıplak
elleriyle taşıyarak korumalı kıyafetler içindeki görevlilere teslim
eden büyükler mi! Ya da uyarılara
aldırmadan pazarda açıkta satılan
kanatlıları satan alanlar ve hatta
hayvanları itlaf ederken çok eğlenip kameralara sırıtanlar!

Kamuoyundan saklandı
Vatandaşın hali pür meali böyleyken, AKP iktidarı ve bürokrasinin
içler acısı hali belki daha da mühim. Öncelikle Sağlık Bakanlığı, 31
Aralık’ta Doğubeyazıt’ta ilk ölüm
meydana geldikten sonra krizin
adını ‘kuş gribi’ olarak koydu.
Birkaç günlüğüne mesele kamuoyundan saklandı. Gerekçe ‘panik
yaratmamak!’
Oysa ortaya çıktı ki, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı, taa ekimde
şüpheli kuş ölümleri Manyas’ta
görülmeden çok önce 5 Mayıs’ta
valiliklere genelge göndermiş ve
hastalığın köy tavukları aracılığıyla yayılabileceğine dikkat çekmiş.
Hatta üreticilere 20 Mayıs’ta hastalığın göçmen kuşlar aracılığıyla
da yayılma riskinin yüksek olduğu bildirilmiş. Aralığa kadar 81
ilin valiliklerine gönderilen genelgelerle bu uyarılar sürüp durmuş.
En nihayetinde şüpheli kanatlı
hayvan ölümlerinin tavuk vebası
(kuş gribi) olduğu ve etkenin avian influenza virüsünün H5N1 tipi
olduğu da tespit edilip 27 Aralık’ta
Sağlık Bakanlığı’na ‘kuş gribi alarmı’ için sinyal verilmiş. Buna rağ-

men Sağlık Bakanlığı hastalardan alınan numunelerin temiz
çıktığını söylemeye cesaret etti.
Üstelik Dünya Sağlık Örgütü,
‘erken uyarı’ amacıyla geçen
yaz tüm ülkelere alınması icab
eden önlemleri gösterir metinler
bile göndermişken…
Yapılması gereken hiç de zor
değil oysa. Halkı gerçekten ciddi
bir krize yönelik sağduyulu bir
üslupla uyarıp, sivil toplum kuruluşları ve medyanın işbirliğiyle önlemleri bıkmadan usanmadan yinelemek. Ve Dünya Sağlık
Örgütü’nün dışında ‘kuş gribi’
deneyimi olan ülkelerle yakın
işbirliği geliştirmek. Dileriz,
Türkiye’ye halkıyla hükümetiyle ‘tutulduğu’ kuş gribinden
bir an önce kurtulur.

BREDBÅNDSTELEFONI

det er

Ring GRATIS
til mere end
125 lande !!
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HABER
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IP adapter
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Kıbrıs’ta mal mülk davası nasıl çözülecek?
BRÜKSEL

rulan Tazmin Komisyonu’nun ileride ‘etkin’ bir iç hukuk yolu olabivrupa İn- leceğinin de işaretlerini verdi.
san Hakları Komisyon’un mahkemenin isteMahkemediği yönde gerekli yasal değişiklere
kavuşması için ise altı ay mühlet
si’nin(AİHM) geçti- verdi.
ğimiz ay, Türkiye’yi
Kıbrıs’a ilişkin yine Türkiye Hangi Maddelerden
bir mal mülk dava- Suçlu Bulundu?
sında, Avrupa İnsan Kıbrıs’taki mal mülk sorunlarıHakları Sözleşmesini(AİHS) ihlal nın gidişatında hayati öneme saetmekten suçlu bulması, bir anda hip olan bu davada, Türkiye’nin
gözleri KKTC’ye çevirdi.
Rum vatandaşının, Maraş’da buAİHM’in Maraş’da gayrimenku- lunan gayri menkulunü kullanalünü kullanamadığı için mahkeme- madığı için, Türkiye’yi, Avrupa
ye başvuran Rum vatandaşı Kse- İnsan Hakları Sözleşmesinin(Anides-Arestis davasına ilişkindi. İHS) aileye ve özel hayata saygıMahkeme, Türkiye’yi AİHS’nin yı düzenleyen 8. maddesini, mal
iki maddesini ihlal etmekten suç- mülkün korunmasını düzenleyen
lu bulurken, maddi ve manevi taz- 1. maddesini ihlal ettiği kararını
minat cezası için öngörülen 65 bin vardı. Davacının Rum ve Ortodoks
euroya ise gerek görmedi.
olması yüzünden ise mal-mülküAslında AİHM’in kararı, Kuzey ne kavuşamasının izin verilmemeKıbrıs için de açık kapı bırakıyor. si nedeniyle, kendisine ayrımcılık
Çünkü mahkeme, Kuzey’de iki yıl yapıldığını ve sözleşmenin 14.
önce mal mülk konularında oluştu- maddesini ise ayrıca incelemeye
Duygu Leloğlu, Brüksel

A

gerek görmedi. İstenen 65 bin da bir sonuca ulaşamadı. Bununeuro maddi ve manevi tazminat la birlikte davacı, malın hala yasal
cezası konusunda ise, kararını sahibi olarak görülmeli.
sonra açıklayacağını belirtti.
Mahkeme, bu davanın, bir önceki
Louzidi davasından farklı olduğunu düşünüyor. Aristes, 1974 yılınGerekçeli Karar
Mahkemenin gerekçeli kararında, dan bu yana gayrimenkulünü kulKKTC’nin kurduğu iç hukuk yolu- lanamadığı için, malı üzerindeki
na tam olarak değinilmemekle bir- kontrolünü de kaybetmiştir. Kenlikte, şu cümleler dikkati çekiyor. disine gayrimenkulunünün göste‘’Kıbrıs’taki mal mülk sorunları, rilmemesi ise, davacının haklarıiki toplum arasındaki görüşmele- nın ihlali anlamına gelir.’’
rin konusunu oluşturuyor.
Hem bu konuda, hem de malla- Şimdi Ne Olacak
rından olmuş kişilerin zararlarının Mahkemenin kararında, davanın
tazmini ve 1974 yılındaki Türki- 1996 yılında hükme bağlanan ve
ye’nin müdahalesinin ardından, Türkiye’nin 1 milyon euro tazKıbrıslı Türk göçmenlerin yeni- minat ödemek zorunda kaldığı
den nasıl evlerine yerleştirileceği Loizidou davasından farklılık
sağlanacağı konularına açıklık ge- gösterdiğini söylemesi ise, dikkatirilmedi.’ Karar şöyle devam edi- ti çekiyor. Bu kararın, AİHM’nin,
yor: ‘’Türk hükümeti, Kıbrıs’ın önümüzdeki aylarda, Tazmin KoKuzeyinde askeri kontrole devam misyonu’nun etkin iç hukuk yolu
etti. Ancak Kıbrıslı Rumların An- olarak göstermesine engel olmanan planını reddetmesi nedeniyle, yacağı belirtiliyor. Bunun için de
evlerinden edilmiş kişilerin yasal Tazmin Komisyonu’nun altı ay
haklarına ilişkin anlaşmazlıklar içinde etkin hukuk yolu olduğunu

göstermesi isteniyor. Bu durum,
Strasburg’da sırada bekleyen buna
benzer 1500 davanın gidişatı açısından önemli görülüyor.
Kuzey Kıbrıs’da Geçen Son
Yasa
AİHM, 2001 yılından bu yana
Kıbrıslı Rumların Ankara’ya karşı açtıkları davalarla ilgili kararlarında, KKTC’de Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi çerçevesinde
oluşturulacak iç hukuk yollarının
Rumlar için de geçerli olabileceğinin işaretlerini veriyor. Öte yandan KKTC Meclis’inde pazartesi
günü onaylanan yasanın en önemli
özelliği, Rumların Kuzey’deki mallarının iadesinin söz konusu olması olarak görülüyor. Ancak bunun
için, malın devlet denetiminde
olması ve kimsenin kullanımında
bulunması şartı getiriliyor.
Diğer taşınmaz mallar için ise,
takas veya tazminat öneriliyor.

ÖZLEM
REJSER
Tüm seyehatlarınızda her türlü eksiksiz hizmet
Kelhasanlı Süleyman Özdemir değerli halkımızın hizmetine
girdiğini gururla duyurur
Türkiye’nin her tarafına havale gönderebilir,
para transferi de yapabilirsiniz
Kopenhag’dan Erbil’e (Kuzey Irak) direk uçak

Süleyman Özdemir
(KELHASANLI)

Tlf: 43 44 22 77 Fax: 43 44 22 76
www.ozlemrejser.dk
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Sankt Jørgens Alle 4, kld.
1615 København V

16

ALEYNA

haber

Ocak 2006

mobilya & hali

YENİ YIL VE BAYRAM KAMPANYAMIZDAN YARARLANIN
BİZİ ZİYARET EDİN
Yatak odası takımı alana
yatak hediye ediyoruz

Oturma odası grubu alana figürlu
cam sehpa hediye ediyoruz

Yeni renkler !!!

Yeni
modeller !!!
Yeme odası takımı alana 1x3
metre yolluk hediye ediyoruz

Koltuk takımı alana figürlu
cam sehpa hediye ediyoruz

Rengarenk bebek odası
takımlarımızı
mutlaka görün

Mobilya
Aleyna’dan
alınır

BÜTÇENİZE VE ZEVKİNİZE UYGUN ÇEŞİTLİ RENK DESEN VE EBADLARDAKİ HALI
ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ
Kolleksiyonumuza her
geçen gün yeni çeşitler
eklenmektedir.
Mağzamıza uğrayın,
yuvanız güzelleşsin

Cazip fiyatlar !!!

Dev mağazamızda
yemek odası, yatak
odası, koltuk takımları,
genç odaları çeşitlerimiz
için bizi
ziyaret ediniz.

Açılış saatleri

Pazartesi - Cuma ......09.30-19.00
Cumartesi - Pazar......10.00-17.00

Akacietorvet 2 3520 Farum
Tlf: 4499 8555 Fax: 4499 8544

Accept

YUVANIZIN HER TÜRLÜ MOBİLYA İHTİYACI İÇİN CAZİP KREDİ OLANAKLARI
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MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI
İlkbahara Mosaik aile eğlencesi ile Merhaba deyin !!!
Ödüllü dans ve muzik yarışması, hediye çekilişi,
DJ eşliğinde Türkce müzik, oryantal dans ve
Danimarka`daki sevilen ses ve saz sanatçımız
Hüseyin Özcan ve Grubu ile birlikte süper eğlence
Mosaik aile eğlencesi sadece aileler içindir
Tarih:
4 Mart 2006,
Saat: 19.00 - ?
Giris: 10 yaş altı çocuklar
ücretsiz ve 10 yaş üstü
çocuklar ve yetişkinler
yemek dahil 100 kr.

Siz konuklarınızı davet edin, gerisini bize
bırakın. İster herşey dahil fiyatlarımızla
eğlencenizi biz düzenleyelim,
isterseniz sizin istekleriniz doğrultusunda
eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım.
Salonlarımızda bayanlara özel
sigara içme odaları ve mescit
bulunmaktadır.

Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550
kişilik iki ayrı salonumuzla, sınırsız
otopark olanaklarımızla konuklarınızı
en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz.

Salonlarımızda bayanlara özel
sigara içme odaları ve mescit
bulunmaktadır.

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)
2450 KØBENHAVN SV
TLF: 36 305 306
www.mosaiksalon.dk

200 kişiden başlayan salon kapasitemizle düğün, nişan, kına gecesi, sünnet,
doğum günü ve dernek eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz.
Bizim cazip fiyatlarımızı duymadan karar vermeyin.
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SOSYAL DANIŞMANLIK

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

anca’yı çok iyi bilmeyen birisi olarak, resmî dairelerle ilişkilerimizde tercüman isteyebilir miyiz? Peki,
o halde tercüman giderlerini kim öder?
Bugün değinmek istediğim konu tercümanlık konusu. Her ne kadar ailede Danca bilen sayısı artığı için tercüman ihtiyacımız her geçen gün kaybolsa da, bazı durumlarda hâlâ tercümana ihtiyaç duyabiliriz. Örneğin sağlık
söz konusu olduğunda (doktorda, hastanede), ceza söz konusu olduğunda
(mahkemede, poliste) ve başka bir çok
durumda, söylediklerimizin, isteklerimizin ve düşündüklerimizin yüzde yüz
anlaşılmasını istediğimiz her durumda
tercümana ihtiyaç duyarız.
Danimarka yasalarına göre bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak iki durumda tercüman getirilmesini talep
edebiliriz. Bunlardan ilki iltica davalarında, ikincisi ise ceza davalarında.
İltica davaları bilindiği gibi hem yazılı hem de sözlü olarak yapılır. Bizim
en çok tanıdığımız bunun sözlü olanı,
örneğin Danimarka’ya ‘kaçak’ girerken yakalanmak veya girdikten sonra yolda veya caddede yürürken yakalanmak ve o anda iltica isteminde
bulunmak. Bu durumda verilen sözlü
ifadeler bir tercüman aracılığıyla Danca’ya çevrilir, ve iltica talebinde bulunan kişi ‘çat pat’ İngilizce veya başka
bir dilde anlaşabilse de, ana dilinde bir
tercüman hakkını kullanarak, böyle
bir talep ileri sürebilir.
İkinci durum belirttiğim gibi mahkemelerdeki ceza davalarıyla ilgili. Bunlar bilindiği gibi polisiye olaylardır.
Ceza davaları diyorum, çünkü mahkemedeki her dava ceza davası olmak zorunda değil, örneğin bir boşanma olayı
mahkemeye intikal edebilir ama bu bir
ceza davası değildir.
Bu iki durumda tercüman çağrılır ve
çağrılmadığı takdirde tercüman isteme

Anadili konuşan işten atılıyor
İrfan Kurtulmuş

Tercüman

D
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hakkı kullanılır. Tercüman giderlerini
bu durumlarda devlet öder.
İltica ve mahkemelik olaylar sık sık
başımızdan geçen olaylar değil. Belki
bunlardan daha önemlisi günlük yaşamımızdaki tercüman ihtiyacı. Örneğin
doktorda, hastanede, belediyede tercüman çok daha fazla gerekli olabilir.
Bu tür ilişkilerimizde de tercüman
isteyebiliriz, ama özellikle belirteyim
ki bu bir talep değil istektir. Farkı ne?
Talep hakkımız olduğunda, Danca bilsek de bilmesek de yasal hakkımızı
kullanarak tercüman isteriz, ama istek
olduğunda, hiç bir kurum bu isteğimizi yerine getirmek zorunda değildir.
Doktorda veya hastanede, ya da genel
olarak tüm devlet ve belediye kurumlarında, tercüman ihtiyacımız olup olmadığına doktor, hastane veya belediyedeki danışman karar verir. Yeterli
Danca bilmediğimize karar verirlerse
ve bizim kendi tercümanımız yok ise
bir tercüman çağırabilirler.
Bu durumda tercüman giderlerini belediye veya hastalık sigortası karşılar.
Sonuç olarak resmî kurumlar tercümana ihtiyaç duyduklarında, tercüman giderlerini karşılarlar, ama buna
karşılık vatandaş olarak biz görüşmede tercüman olmasını istersek, giderleri kendimiz karşılamak zorundayız.
Burada hemen şunu belirtmek gerekir ki, resmî daireler yasal olarak ‘anlaşılır’ olmak, söylediklerinin ve yazdıklarının vatandaşlar tarafından anlaşılır olması gerekir. Bu yüzdendir ki
bu kurumlar zaman zaman bazı broşürler ve yazılar değişik lisanlara çevrilir, önemli toplantılarda tercüman
çağrılır vs. Bu bağlamda resmî kurumlarla ilişkilerimizde onlara bu yasal yükümlülüklerini hatırlatmak sanırım
uygun olur.
utireli@haber.dk
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animarka’nın önde
gelen şirketlerinin
etnik kökenli çalışanlarına mesai saatinde anadilinde konuşmayı
yasakladığı ortaya çıktı.
Anadili yasaklayan şirketler konuşmaya devam edilmesini işten çıkarma sebebi
olarak sayıyor.
Danimarka’da
yaşayan
göçmenlere yönelik yıldırma ve stres politikası yeni
bir boyuta büründü. 2002
yılında işbaşına gelen hükümetin yabancılar yasasında
gerçekleştirdiği sertleştirmelerin ardından şimdi de
özel firmalar göçmenlerin
anadillerini konuşmalarını
yasaklamaya başladılar.
Ritzau resmi haber ajansının yaptığı araştırmaya
göre, Kopenhag’ın toplu
taşımacılığını yapan otobüs
şirketi Connex, temizlik firması ISS, Danimarka’nın en
büyük et entegre tesisi Danish Crown ve yaklaşık 600
markete sahip Dansk Supermarked anadilde konuşmayı
yasaklayan şirketler arasında bulunuyor.
Şirket içinde anadilde konuşmayı ‘yanlış anlamaya
ve güvensizliğe yol açıyor’
diyerek yasaklayan şirketlerin elemanlarının büyük
bölümünü etnik kökenliler
oluşturuyor. Kopenhag’ın
toplu taşımacılığını üstlenen Connex firmasının 1879
şoförünün yarısını etnik kökenliler oluştururken, temizlik firması ISS’te çalışan
yabancı sayısı 4 bin. Bünyesinde Fötex, Bilka ve Netto
gibi süper marketleri bulunduran Dansk Supermarked’e
ve Danish Crown’da da çok
sayıda çalışan etnik kökenli
bulunuyor.
İşyerinde anadilde konuş-

ma yasağının gerekçesini
‘Farklı bir dilde konuşmak
acayip bir ortam ve güvensizlik sağlıyor’ ifadeleriyle
savunan Dansk Supermarked enformasyon şefi Poul
Guldborg ‘İşyerinde Danimarkaca şartı ile kargaşanın önüne geçiyoruz. 30
değişik milletten insan çalıştırıyoruz. Herkes Danca
dil ve kültürünü öğrendiğinde hem çalışanlar hem
müşteriler memnun oluyor.
Sadece işe yeni başlamış ve
dili iyi bilmeyenlere geçici
bir süre anadilinde konuşma hakkı veriyoruz’ açıklamasını yaptı. 4 bin etnik kökenli çalıştıran ISS temizlik
firması ise hem müşteriyle
hem de iş arkadaşlarıyla
Danimarkaca konuşulmasını istiyor. Connex otobüs
firması ise mesai saati içinde arkadaşlarıyla ve müşteriyle anadilinde konuşmayı
sürdüren çalışanlarını önce
uyarıyor. Şayet çalışan anadilde konuşmaya devam

ederse bunu ‘işten çıkarma’
sebebi sayıyor.
danimarkalı bazı büyük
şirketler işyerinde anadilde
konuşmaya yasak getirirken
diğer büyük şirketler ise göçmenleri iyi bir eleman olarak
işe alma ve göçmen kökenli
yurttaşları da potansiyel tüketici olarak görme yoluna
gidiyorlar.
Çalışma Bakanlığı yetkilileri ise bu konu hakkında
yorum yapmaktan kaçınırken, işten atılan birilerinin
yapacağı şikayeti incelemeye
alacaklarını söyledi.
Irkçılık Berlgeleme ve enformasyon Merkezi (DRC)
Başkanı Niels Erik Hansen
uygulama karşısında hayrete
düştüğünü belirterek, ‘Anadilinde konuştuğu için işten
atılanveya atılma tehdidi
alanlar bize başvursunlarö
kendilerini savunmalarında
yardımcı olalım.’ dedi.
irfan.kurtulmus@haber.dk

HUKUK KÖŞESİ

Velayet (forældremyndighed)
Erbil Kaya, Hukukçu, Advokatfirma Christian Harlang
ve gençler 18 yaşını doldurmaÇdancukönce
hukuk gözünde reşit olma-

lamalar konusunda şikayet hakkı bulunmamaktadır, örneğin anne babalar
dıkları için, yani anne ve babalarının
çocukların okul saatleri dışında bir işte
velayetinde oldukları için kendileriyle
çalışmasını engelleyebilirler veya çocuilgili konularda karar verecekleri alan- ğun hoşlanmadığı bir konuda eğitime
lar çok sınırlıdır.
zorlayabilirler.
Sınırlanan bu haklar bunun yerine
Anne va baba evli değillerse çocuk
anne babalara veya ebeveynlerden bihakkında karar verme yetkisi çıkış nokrine verilmiştir. Bunlar alışveriş veya
tası olarak sadece anneye verilmiştir.
bazı konularda seçme hakkı olabilir.
Tabii ki anne bunu babaya da danışaAnne babalar evli iseler çocukların
rak yapabilir ancak yasal olarak karar
nasıl yetiştirileceği konusunda eşit söz verme yetkisi anneye verilmiştir.
hakkına sahiptirler. Anne ve babalar
Evli olmayan anne babalar ortak veyasalar karşısında çocukları hakkında
layet konusunda anlaşma yapabilirler.
bazı kararları almak için hemfikir olBu gerçekleştiği zaman ise çocuk hakmak ya da en azında hemfikir kalmakla kında karar verebilmek için eşit hakyükümlüdürler, ancak bazı konuları da lara sahiptirler. Baba anneyi böyle bir
dereceli olarak çocuklarına bırakmalaanlaşma yapmaya zorlayamaz, anne ise
rını engelleyen bir hüküm de bulunma- velayetin paylaşılması konusunda karar
maktadır. Çocukların ise anne babalar verme özgürlüğüne sahiptir.
tarafından kendilerine getirilen kısıt18 yaşından küçük bir çocuğun velao

yetine sahip olan ebeveynlerin bir çocuk vasiyatnamesi hazırlamalarında yarar vardır. Böyle bir vasiyetname anne
ya da babanın ölmesi durumunda velayetin kime verileceği konusuna açıklık
getirir.
Ölüm durumunda velayet sahibi velayete tek başına sahipse diğer tarafa
velayeti alması için öncelik tanınabilir.
Böyle olsa da çocuk vasiyetnamesi hazırlamak iyi bir fikirdir. Örneğin her iki
ebeveynin aynı anda ölmesi durumunda velayet sahibi olacak kişi ya da kişilerin belirlenmesi konusunda yol gösterici olabilir.
Velayet sahibi anne ya da baba, kesinlikle diğer tarafın velayete sahip olmamasını istiyorsa bu durumda da çocuk
vasiyetnamesi hazırlamak iyi bir fikirdir, ve diğer tarafın velayet için neden
uygun olmadığı da gerekçeleriyle bu va-

siyetnamede yer almalıdır.
Anne ve baba evli oldukları için eşit
derecede velayet sahibi iseler taraflardan ikisinin de ölmeleri durumunda kimin çocukların yetiştirlimesi için öngörüldüğünün belirtilmesinde de yarar
vardır.
Çocuk vasiyetnamesi normal vasiyaetnamennin bir parçası olabileceği gibi
bağımsız olarak da hazırlanabilir ve
aynı şekilde taraflardan birinin ya da
ikisinin ölmesi durumunda çocuğun ya
da çocukların bakımından ve yetiştirilmesinden kimin sorumlu olacağı da
açıklığa kavuşturulmuuş olur.
Çocuk vasiyetnamesi hazırlamak vasiyetnamenin kalıcı olduğu anlamına gelmez. Hazırlanan bir vasiyetname geri
çekilebilir veya siz öldükten sonra çocuğa kimin bakacağı konusunda değişikliklere yer veren bir yenisi yazılabilir.
erbil.kaya@haber.dk
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2500 Valby

Aileler için huzurlu eğlence ortamı

Rezervazyonlarınız
Sürpriz sanatçılar
Ailenizle başbaşa
için telefonlarımız:
ve özel menü eşliğinde
eğlenebileceğiniz kalitede
Çarşamba, Perşembe, Cuma,
31
16
10
29
ödün vermeyen eğlence
Cumartesi günleri
mekanımız
eğlence
22 91 09 68
50 13 37 10
Aile matineleri, kına geceleri, doğum günleri, firma
eğlenceleri ve her türlü özel günlerinizde hizmetinizdeyiz.

Türk müziğinin sevilen
sesi ASLI DİNLER

Danimarka
sahnelerinin kralı
RAMAZAN KAYA

Fars Müziğinin
özgün sesi İranlı
sanatçı EBBİ

VE DAHA NİCE SÜRPRİZ SANATÇILAR

Türk mutfağının leziz yemekleri, mezeleri ve birbirinden seçkin sürpriz sanatçılarla Türk Halk
Müziği, Türk Sanat Müziği ve Fantazi , ayrıca Geleneksel ve Çağdaş Fars müzikleri eşliğininde her
Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi gecesi saat 21.00-05.00 arası eğlencenin tadına varın

Keyboard’da
piyanist
Mestan

HER AYIN SON CUMARTESI
GÜNÜ ORYANTAL DANS

Bağlama
ustası genç
Ruhi
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DİN SOHBETİ

Gönül meyvesidir
çocuklar

Ocak 2006

Kopenhag´da bayram namazı

Mehmet Emin Bayar
Din Hizmetleri Müşaviri

İ

slâm dininin özenle üzerinde durduğu en önemli
konulardan biri de çocuk eğitimidir.
Bilindiği gibi toplumun temeli aile,
ailenin özü de çocuktur.
Kur’an’ın ifadesiyle çocuk; “Dünya
hayatının süsüdür.”
Peygamberimizin ifadesiyle çocuk;
“Cennet çiçeğidir”, “Gönül meyvesidir”, “Berekettir”, “Cennet Kokusudur”, “Dünyada nur, ahirette sürur”
dur.
Ayet ve hadislerde belirtildiği gibi
en kıymetli varlığımız olan, kanımızdan canımızdan yaratılan, ümidimiz
ve istikbalimiz bulunan çocuklarımızı en güzel şekilde terbiye etmek
hem dini ve hem de milli bir görevimizdir.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), bir
hadisi şerifinde; “Bir babanın evladına bırakacağı en güzel miras güzel
terbiyedir” buyurarak, çocuğun hem
dünya hem de ahiret mutluluğunu
gaye edinen terbiyeye dikkat çekmiştir. Terbiye, ilk planda çocuğun şahsiyetini geliştirme olgunlaştırma faaliyeti olarak görülse de; geniş planda
yarınki cemiyeti kurma gayretidir.
Peygamber(s.a.v) efendimiz; “Çocuğun babası üzerindeki hakkı güzel
bir isim vermesi ve terbiyesini (eğitimini) güzel yapmasıdır.” buyurmaktadır.
Dolayısıyla çocuğun, ailesine, cemiyetine faydalı bir şekilde yetişmesi,
ihtiyaç duyduğu bütün insani ve ahlaki faziletleri, sosyal kural ve toplumun davranışları, dini inanç ve değerleri öğrenmesi ve yaşaması, ruhi
ve bedeni bakımdan sağlıklı, bilgili
ve hünerli olabilmesi için ana babanın bütün imkanları kullanarak gayret sarfetmeleri gerekir.
İslâm Fıtratı üzere yani temiz bir
yaratılışla, günahsız dünyaya gelen
çocuğun eğitim ve terbiyesinde Peygamber Efendimizin prensiplerine,
konuyla alakalı tavsiyelerine bakmak işimizi kolaylaştıracaktır.
“Kimin çocuğu varsa onunla çocuklaşsın” buyuran Peygamberimiz
(s.a.v) terbiyede çocuk psikolojisinin
önemine; onun seviyesini anlamadan
problemlerine gerçekçi çözüm bulunamayacağına dikkat çekmektedir.
Efendimizin karşılaştığı bütün çocuklarla selamlaşması, onlarla şakalaşması, torunlarını ve diğer çocukları kucaklayıp öpmesi; onun prensiplerinden bazılarıdır.
Peygamberimiz terbiyede hiçbir zaman şiddet ve cezalandırma yöntemini kullanmamış, çocuğun hatasını
yüzüne vurmayı, onu küçük düşürücü, alay edici sözler sarf etmeyi ona
beddua etmeyi yasaklamıştır.
Milletine ve memleketine faydalı
evlatlar yetiştirmek için üzerimize
düşen görevlerimizi yerine getirmek,
bize mutluluk, memleketimize güven
vereceği gibi; öldükten sonrada ardımızda hayırlı bir evlat bırakmanın
sevincini ahiret hayatında bize yaşatacağını unutmayalım.

K

Foto: Ünsal Turan

urban Bayramı namazı başkent
Kopenhag’da bulunan Ziraat
Fakültesi spor salonunda ifa
edildi.
Kopenhag Kocatepe Camii imamı AliTom’un kıldırdığı bayram namazında binin üzerinde Türk vardı.
Sabahın erken saatlerinde Kopenhag ve
çevresinden gelen vatandaşlarımız salonu
doldururken, imam Ali Tom, kurbanın
yakınlaşma olduğunu ifade etti. İmam

Ali Tom bayram vaazinde, bayramların
dargınlıkları ve kırgınlıkları silmek için,
iyiliği güzelliği, sağlamak için kutlandığını belirtti.
Ali tom, “Toplum ve millet olarak yükselmemiz, ayakta durmamız, gelişme, düşünce
, inanç ve gayedebirlik ve beraberliği sağlamakla mümkün olur. Bayram günlerini
günahların bağışlanması, büyüklerin dualarını almak ve küçüklere bayram sevinci
yaşatmak için fırsat bilelim” dedi.

Kopenhag’daki dört yıllık görev süresi
yakında sona erecek olan Kopenhag Kocatepe Camii imamı Ali Tom Kopenhag’da
kıldırdığı son kurban bayramı namazı oldugunu söyledi.
Vatandaşlarımız bayram namazı ardından birbirleriyle sıcak ve samimi bir havada bayramlaştılar.
(Haber)

Danimarka’dan kutsal topraklara

D

animarka’da yaşayan
Türk hacı adayları her
yıl olduğu gibi bu yıl
da hac farizalarını yerine getirmek için kutsal topraklara
adeta akın etti.
Kopenhag havalimanı 292
Türk hacı adayını uğurlamaya
gelenlerle dolup taşarken, diğer
yolcular da göğüslerinde Türk

bayraklı kıyafetleriyle hoş bir
görüntü oluşturan hacılara büyük ilgi gösterdi.
İki grup halinde ayrı ayrı kafileler halinde Kopenhag’dan
uğurlanan hacılara 8 din görevlisi eşlik ediyor. İstanbul
üzerinden THY uçağıyla Cidde’ye gidecek olan hacılar 30
ve 31 Ocak’ta Danimarka’ya

geri dönecek.
Kopenhag Din Müşaviri Mehmet Emin Bayar, hacıların Türk
milletini temsil ettiklerine dikkat çekti. Bayar, hacıların gerek
burada gerekse kutsal topraklarda Türk milletine yakışır şekilde hareket edeceklerini umut
ettiğini ifade etti.
Bayar yaptığı açıklamada özet-

le şunları söyledi: ”Hacı adayların hiçbir zaman devletimizi
ve milletimizi küçük düşürücü
davranışlara girmemelerini, hac
esnasında ibadetlerini görevlilerin talimatlarına uyarak en güzel şekide yapmalarını, sağlık
ve huzur içinde Danimarka’ya
dönmelerini arzu ediyorum”.
(Haber)
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YILLARIN TECRÜBESİYLE TÅSTRUP’TA
GÜVENLİ HİZMET VE CAZİP FİYATLARIMIZLA
OTONUZLA İLGİLİ HER KONUDA
HİZMETİNİZDEYİZ

OTO LASTiKLERi- ROT BALANS AYARI
JANT, AKÜ, EGZOZ
KAPORTA TAMiRATI
FREN TAMiR VE AYARI

DANİMARKA’NIN EN BÜYÜK TÜRK LASTİK VE OTO SERVİSİ

AHS DÆKSERVICE

ROSKILDEVEJ 376
2630 TÅSTRUP
TLF: 4352 0022
FAX: 4352 3022 E-POSTA: ahs@get2net.dk
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Sabırsızlıkla beklediğiniz, Türkiye’yi
sarsacak film 9 Şubat’ta Danimarka’da

27 Ocak’ta Danimarka’da

HABER’den
yeni bir hizmet daha

Peles Global
Møbler

Matbaa çalışması ile hazırlatmış olduğunuz kataloglar
oldukça yüksek maliyete sahip, kısa ömürlü ve sayfa sayısı
ile sınırlı tanıtım reklam amaçlarıdır.
Oysa, dijital katalog uzun ömürlüdür, internet ve cd
ortamında her bilgisayarda sorunsuz çalışmaktadır.
Matbaada basılan bir kataloga göre daha düşük
maliyettedir. Gazeteniz HABER artık en uygun fiyatlarla
bütün bu hizmetleri kapsayan zengin bir hizmet
sunmaya başladı.

www.peles.dk

til dine
annoncer

Mobilya,
gelinlik,
nişan ve gece
kıyafetleri,
sünnet
takımları
Peles
Mobilya’da

HABER

■ Dijital katalog
■ Ürün tanıtım filmi
■ Firma kurumsal kimlik
■ Interaktive CD
■ Reklam filmleri
■ Reklam spotları
■ Grafik
■ Web tasarımı vb.

Reklam hizmetleri için mutlaka bizi arayın

HABER
Tlf: 30 24 55 38 - 30 24 55 62 e-mail: reklam@haber.dk

Bize
uğramanız
sizin
menfaatinize

LÅNLET
LÅN LET - KØB LET
80.000 krona kadar
nakit kredi.
Kredi almakla ilgili
bilgi için :

www.peles.dk

KİRALIK EV ARANIYOR

Vælg

HABER

skaber kontakt
til dine kunder
Annonce tlf.:
3024 5538

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE
BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE
REKLAM VERMEK
İÇİN
3024 5538’i
ARAYINIZ.

Kiralık ev
30 yaşında, bay,
bilim adamı
Kopenhag
veya civarında
paylaşımlı
ya da şahsa özel
ev/oda
arıyor.
Müracaat:
4142 4946
SATILIK ARSA

PAMUKKALE yolu
üzerinde ve
Pamukkale’ye
yaklaşık 2 km
uzaklıkta,
benzin istasyonu
karşısında
1308 m2 arsamız
sahibinden satılıktır.
Arsamız her türlü
iskan
ve ticari amaca
müsaittir.
Fiyatı : 200.000 dkr.
Daha fazla bilgi için:
kahraman@tiscali.dk
ya da 2127 1744’ü arayın.

DİDİM’DE ARSA

Didim’de 300 m2 tapulu ve
parselli arsamız satılıktır.
TLF: 2292 7512

HABER
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DÆK SERVICE
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EZGİ BAR
Aileniz ve dostlarınızla hoşça vakit
geçirebileceğiniz hoş bir mekan

Her hafta oryantal dansöz ve
süper star sesler

Türkiye’den ve Avrupa’dan
sevilen sanatçılar sevilen sanatçılarımız, süper
seslerimizle hizmetinizdeyiz. Her hafta Perşembe,
Cuma ve Cumartesi gecesi 22.00’den 05.00’e
kadar unutamayacağınız eğlence geceleri Ezgi
Bar’da. Ezgi Bar özel kadınlar matinesi
düzenlemeye de devam etmektedir.

Sadece 3.500 Dkr.

NETT DÆK SERVICE
KÖGEVEJ 171, 2630 TAASTRUP
Tlf: 3881 7500 - Mobil: 2030 1725

İşletme Ruhsatı Kursları
(Næringsbrev)

Cafe, Pizzaria, Manav ya da Kiosk mu devralmak istiyorsunuz?
O zaman işyeri açmak için gerekli olan İşletme Ruhsatı sınavından
geçmek zorundasınız.
İşletme ruhsatı alabilmek için yasal zorunlu olan iki kursa katılmak gerekiyor.

1- İşletme Ruhsatı Kursu, 3 gün moms dahil 3500,- kron
2- Hijyen (Temizlik) kursu, 1 gün 1500 Kron + moms
Ayrıca, ’’Egenkontrol’’, vergi, miljö (Çevre) kontrolü ya da ApS ve benzeri şirketler
kurmak için kurslar veriliyor.

Her Perşembe, Cuma ve Cumartesi gecesi eğlencenin tek ve ideal adresi
Ezgi Bar’da nefis Türk yemekleri ve müzikleri eşliğinde eğlencenin tadına
varın. Nişan, Kına gecesi, doğum günü gibi özel günleriniz için
mutlaka bizi arayın. 120 kişilik salonumuzla hizmetinizdeyiz.

Dalvangsvej 50 - 2600 Glostrup Tlf: 43 45 78 62

Güler
Işık
Angora
House’ta

Müracaat:
Uni Consult & Co.
Sadık Yıldız Tlf: 25 62 81 28
Grøntorvet 6, 1. sal, 2500 Valby

Daha iyi Danca öğrenmek ister misin?
Son Şans

Danimarka’ya geleli 3 yıl fazla oldu mu?
Danca dersine ihtiyacιn var mι?
Öyleyse hakkιnι kullan
01.01.07’ye kadar bedava danimarkaca öğrenmenin son şansι

Göçmen ya da mülteciyseniz, kendi kazancιna sahipseniz, Danca dil
sınavına girdiyseniz, Danimarka vatandaşι değilseniz.
Danimarka vatandaşι olmak için Danca sınavına girmeniz gerekmektedir.
12.12.05’te çιkan yeni kanuna göre en az Danca 3 sınavınι kazanmak gerekiyor.
Bu sınavı Biz Brøndby Sprogcenter’da veriyoruz. 01.01.2007’ye kadar ders
giderleri ve kitaplar bedavadır.

Yeni kanun

Yeni kanun (01.01.2004) Danca dersiyle ilgili. On sekiz yaşι doldurmuş
yabancιlara 3 sene bedava ders hakkι veriyor. Eğer Danimarka’ya 1 Ocak
2004’den önce gelmişseniz sadece 01.01.2007’ye kadar bedava ders
alabilirsiniz.
Hakkιnιızı kullanın – bedava Danca öğrenin.
Müracaat:
Brøndby Sprogcenter
Park Alle 292, 2605 Brøndby
Tlf. 4328 2966

Ünlü Halk müziği sanatçımız Güler
Işık 10 Şubat’tan itibaren üç gün
boyunca Angora House’te sizlerle

Angora House

Rezervazyonlarınız için telefonlarımız:
31 16 10 29
50 13 37 10
Retortvej 45
2500 Valby
22 91 09 68

24

haber

HABER BİLİŞİM
FERHAT BİNGÖL
haber@haber.dk

KÜLTÜR

BİLGİSAYAR & INTERNET

Cebinizdeki Windows

B

Yüksek Kalite Kulaklıklar, Uygun Fiyat

E

DS-

asit bir Windows
Registry
(Kayıt
Defteri) hatası veya
virüs bütün işletim
sisteminizi çökertip sisteminizin bir daha açılmamasına
neden olabilir. Ancak doğru
hazırlanmış bir USB flaş sürücünüz varsa kurtuluş size
cebiniz veya anahtarlığınız
kadar yakındır. Ek olarak
USB disk sizin için güvenli
bir internet tarayıcısı veya
virüs temizleme yazılımı da
sunabilir. Hatta DVD yazma ve Ofis yazılımlarınızı
da gittiğiniz her yere götürebilirsiniz.
İhtiyacınız olan tek şey en
az 256 MB kapasiteye sahip
bir USB flaş disk ve Windows Kurulum CD’si. Bart
PE Builder isimli yazılımı
(ücretsiz) kullanarak Windows XP’yi ve diğer faydalı
programları flaş sürücülere
kurabilirsiniz (tabii kapasi-

teniz izin verdiği kadar).
Küçük
Bart Lagerweij’nin bedava
yazılımı, PE Builder, Windows XP’nin asıl kurulum
verilerini CD’den veya USB
flaş diskten çalışabilmek
üzere yoğunlaştırıyor. Windows’un bu yoğunlaştırılmış
sürümü acil durumlarda bir
PC’ye müdahale edebilmek
için bütün araçları içinde

barındırıyor. Hatta kurulum işlemi sırasında bu koleksiyona ortam yazma aracı Nero Burning ROM veya
Ad-Aware SE Personal casus
yazılım (spyware) temizleme
paketleri gibi diğer programları da ekleyebiliyorsunuz.
Daha fazla bilgi için
http://www.nu2.nu/
pebuilder/
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200FW
kulaklıklarla ilgili
ilk güzel
şey, kafa
bandının eklemli olması
sayesinde katlanıp cebinizde taşınabilmesi. Ağırlığı çok uygun ve kablosu ince, buna
rağmen sağlam ve kablosu
dolaşmıyor. Öte yandan sadece 3.5mm fiş ile geliyor ve
1/4’’ girişler için bir dönüştürücü içermiyor.
Kullanımı Rahat
EDS-200FW kulağınızın
üstüne oturuyor, yumuşak
yastıklarıyla kulağınıza doğru miktarda basınç uyguluyor. Kullanımı rahat, bu
da kulaklarınızda rahatsızlık hissetmeden uzun süre

kullanabileceğiniz
anlamına geliyor. Kafa
bandının iki taraftan bastırması sayesinde kafanızda
düşmeden durabiliyor. Mp3
çalarınızla kullandığınızda
farkını hissediyorsunuz.
Yarı açık bir kulaklık olduğu için düşük seviyede
bir ses yalıtımı sağlıyor.
Yani sizin dış ortamla ilişkinizi kesmiyor ama bunun

bir sonucu olarak dış
ortamdan gelen gürültü sizi rahatsız edebilir.
MM Gear
düşük ve
yüksek
frekanslar için
iki
ayrı
hoparlör kullanmış fakat
bunun özellikle ortalama
fiyata sahip bir ürün
için ne kadar gelişme
sağlayabileceğinden
şüpheliyiz.

Teknik özellikleri:
•Tür: Kulak üstü
•Teknoloji: Dinamik çift
yollu
•1kHz de empedans (toplam direnç): 16 ohm(bas),32 ohm(tiz)
•Ses seviyesi: 1kHz de 101
dB +/- 3dB
•Ağırlık: Kablosuz 124 g
•Kablo uzunluğu:1.5m
•Bağlantı: 3,5mm fiş

Bir bayanla karşılaşmak, hem de sıkı Warcraft’çı biriyle. Zor mu?

K

utsal Kase öyküsüne
inanmayanlar vardır. Bunun yanlızca
bir söylence olduğunu, çok
fazla inanmak isteyenlerin
genel anlayışı göz ardı ederek inanmayı sürdürdüklerini düşünürler. Bu şüphecilerin sesleri oldukça yüksek
çıkar, oldukça da saplantılıdırlar ve internette Kase’nin olduğunu çürütmeye
çalışırlar.
Benim söz ettiğim Kutsal
Kase, Hz.İsa’nın sonsuz
yaşam sunan kasesi değil
elbette; ancak genç erkeklerin sürekli aradıkları bir
»şeyi« sunan özel bir Kutsal
Kase... Bu şey ne mi? »Oyun
Tutkunu Çekici Bir Bayan«dan söz ediyorum. Bir bayan
ki hem karşı cinsin dikkatini üzerine toplayacak kadar
güzel, hem de video oyunlarına karşı aynı derin ilgiyi
ve sevgiyi paylaşıyor (Evet,
bazıları bu durumun hastalıklı bir durum, bir istisna
olduğunu düşünebilir). Doğru arkadaşlarım, ben böyle
bir yaratığı hem gördüm,

hem de onunla konuştum.
Bu bir UFO veya Kocaayak’ın bulanık filmi değil.
Tümüyle gerçek.
Şimdi aklınızdan geçenleri biliyorum. Kendinize
»Benim eşim de Bejeweled
oynamayı seviyor, bu da bir
şeydir.« diyorsunuz. Evet,
siz bayım, kendinizi kandırıyorsunuz. Bejeweled,
Solitaire, Kupa Kızı, Mayın Tarlası veya diğer tüm
Shockwave Flash oyunları
bu sınıfa girmiyor. Bu öykü-

müz farklı kuşak oyunları,
bu oyunları oynayan kişilerin kendilerini insanların
önlerine çıkmaktan bile
korktuğu sıyrık oyunbazlar
olarak gördükleri bir durumu anlatıyor. Bu tür oyunlarla derinden ilgilenmek
yüklü bir başlangıç yatırımı, daha yüklü bir zaman
yatırımı ve oynadığınız süre
boyunca da sürekli zaman
ve para darlığı yaşamanız
ve tüm bunlara katlanmanız anlamına geliyor.

Eğer bir oyun sürekli para
yediği için bir bayan hala
vazgeçmediyse, bu oyunların düşsel ögeler barındırdığını da ekleyelim. Bazı bayanların spor, bulmaca veya
yarış türü oyunları oynadıkları bilinir ancak oyunlar
Dungeons & Dragons tarzına kaymaya başladığında
çoğunun sıkıldığını ve ilgisinin kaybolduğunu görürüz.
Bu ilişki doğrusal değil,
üssel bir ilişkidir ve neredeyse hiçbir bayan D&D’u
sevmez. Daha açık olmak
gerekirse biz düşsel temalı,
çoklu-oyunculu (multiplayer) yapıda, çevrimiçi bir
rol oyununu (MMORPG)
oynamayı seven, güzel bir
bayandan söz ediyoruz. Bu
ancak bir Kutsal Kase Mucizesi olabilir.
Bazıları »Eee yani?« diyebilirler. Eğer bir bayanla
yaşıyorsanız, beklentilerinin bir oyun oynamanın
gerektirdikleriyle çatıştığını gözlemişsinizdir. Bizler
de bu durumda başka bazı
oyunların oynanması ge-

rektiğini biliriz. Yoksa kendimize bizi kabul edecek
bir »dişi« nasıl buluruz?
Bu durumda bir oyun tutkununu yakından anlayan,
oyun oynamanın gerektirdiği bazı şeylerin farkında
olan; ve hatta kendisi de
video oyunlarının bir kölesi olan bir bayan düşleyin.
Düşünün ki, O da klavye
başında saatler geçirmenin
insana hangi keyfi verdiğini biliyor, akşam yemeğinizi
bilgisayar başında yemeniz

TANIDIK BİR TAT
D-TRADE APS

www.efes.dk
Pilsener

Slagtehusgade 20
1715 København V
Tlf & Fax : 3324 8080
Mobil : 3033 5386
efes-bira@efes.dk

gerektiğini, çünkü oyundaki
diğer oyuncuların o sırada
size gereksinim duyduğunu
anlıyor. Hatta tatil programını genelde çevrimiçi oyun
odalarının daha tenha olduğu günlere denk getiriyor.
Kısacası sizi anlıyor, hatta
duygularınızı bire bir paylaşıyor. Evet, benim bir arkadaşım gerçekten de böyle bir kadınla yaşıyor ve bu
da o kadının beta Warcraft
Dünyası’na adım atışının
öyküsü.

HABER
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Hababam Sınıfı tam gaz, dev filmler yolda
Cengiz Kahraman

Y

az tatilinin ardından The
İmam Maskeli Beşler filmleriyle başlayan başlayan Türk
filmleri gösterileri Habaabm
Sınıfı ile tam gaz devam ediyor. 6 Ocak
günü gösterime giren Hababam Sınıfı
hafta sonunda yapılan 6 gösteride beklenenin üzerinde izleyici toplarken Aarhus’ta da filme büyük ilgi gösteriliyor.
Park Bio’dan yapılan açıklamada Türk
filmlerini izlemek için sinemaya gelen
Türk seyircilerin artık sinemayı kendi
evleri gibi görmeye başladıkları izleyicilerin izlemek istedikleri Türk filmleri
hakkında da park Bio’ya istekte buludnukları bildirildi.
20 Ocak’ta Organize oluyoruz !!
Sonbahar’da Türkiye’nin en büyük sinema olaylarından biri hiç kuşkusuz
Organize İşler filmi. Geçtiğimiz Aralık
ayında gösterime giren ve Türkiye’de
izleyici rekoru kıran G.O.R.A’nın rekorunu kırmaya aday olan Organize İşler
de iyi bir başlangıç yaptı. Halen Türkiye ve Avrupa
salonlarında
gösterilmekte
olan Organize
İşler 20 Ocak’ta
Kopenhag ve
Aarhus’ta gösterime girecek.
Başrollerinde
Yılmaz Erdoğan,
Cem
Yılmaz,
Demet Akbağ,
Altan erkekli
gibi ünlü isimlerin yer aldıkları filmde İstanbul’daki
yeraltı dünyasındaki çekişmeler mizahi
bir dille anlatılıyor.

loğlan, İyilikler ülkesinin prensesi Cankız’a aşıktır. Prenses ise kötülerin yaşadığı Vandamlar ülkesinin Krallığının
prensi Kara Prens (Özcan Deniz’le ilgilenmektedir... Keloğlan ve Kara Prens
yani iyi ve kötü arasındaki mücadelenin anlatıldığı Keloğlan Karaprens’e
karşı, masal dünyasının iyi kötü tüm
kahramanlarını bir araya getiriyor. İzleyenleri büyülü bir masal dünyasına
sütrükleyecek olan film, oldukça keyifli
bir aile eğlencesi.
ğişen konjonktürde Amerika bölgede “son sözü” söyleyen tek güç olKurtlar Vadisi
mak hedefindedir. Onlara göre bölDanimarka’daki Türk sinemaseverlerin gede artık Türklere yer yoktur…
uzun süredir merakla bekledikleri Kurt- O gün on bir asker, başlarına çuval
lar Vadisi Irak filmi de önümüzdeki ay geçirilerek, halkın gözlerinin önünde,
gösterime girecek. Üç sezondur Türkiye askerlik onurları hiçe sayılarak sınır
televizyonlarında rating rekorları kıran; dışı edilirler…
artık bir televizyon fenomeni haline gelen “Kurtlar Vadisi”, şimdi de sinema fil- Filmde her şey buraya kadar
miyle dünyayı sarsmaya hazırlanıyor… gerçekleri anlatıyor…
Filmin hikayesi gerçek bir olay olan Gerçekler üstüne kurduğumuz hi“Çuval Hadisesine” atıfla başlıyor… 4 kayemizde Süleyman Aslan o on bir
Haziran 2003 tarihinde Kuzey Irak’ta kişiden biridir. Vaktiyle aşağılanakonuşlanmış on bir kişilik özel Türk rak teslim olmayı onuruna yedirekuvvetinin gayri resmi, yarı gizli karar- meyen Üsteğmen Süleyman geride
gahına, müt- bir mektup bırakıp intihar eder…
tefik Ameri- Mektup Polat Alemdar’a yazılmıştır…
kan birlikleri Polat Alemdar, çok özel olarak yegelir. Türk tiştirilmiş bir Türk istihbaratçısıdır.
ekibi, bunu Devlet adına çalışan gizli bir servisin,
müttefikleyurt içi ve yurt dışı sayısız operasyorinin olağan nuna katılmıştır… Hayatta hep göziyaretlerevleri için yaşayan Polat Alemdar,
rinden biri görevi uğruna intihar eden arkadazanneder…
şının vasiyetine kayıtsız kalamaz…
Fakat,
bu O artık adamları ile birlikte Kuzey
sefer durum Irak’tadır, gerekirse ölmek için
farklıdır. Decengiz.kahraman@haber.dk

Keloğlan Karaprens’e karşı
27 cak’ta gösterime girecek olan “Keloğlan Karaprens’e Karşı” filmi ise tam bir
yıldız yağmuru. Mehmet Ali Erbil, Özcan Deniz, Petek Dinçöz, Ayşen Gruda
ve Gazanfer Özcan’ın yer aldıkları film
Keloğlan’ın kel olduğu gün başlar. Ke-

Taastrup tiyatrosu göçmenlere yöneliyor
Taastrup’ta bulunan Taastrup tiyatrosu Selsmoseskolen öğrencileri ile işbirliği içinde bir oyun sahneye koyacaklar. Oyunu ise öğrencilerin yaratacağı fikirler şekillendirecek

T

aastrup Tiyatrosu
Türkiye’den gelen
göçmenlerin yoğun
olarak yaşadıkları
bir bölgenin kültür merkezi olması nedeniyle ilginç
bir projeye başlıyor. Tiyatro
bölgenin onulu Selsmoseskolen ile işbirliği içinde ve öğrencilerin fikirlerinden yola
çıkarak bir tiyatro oyunu
sahneleyecek.
Taastrup Tiyatrosu göçmenlerin yoğun olduğu bir

bölgede bulunması nedeniyle hem sanatsal üretim alanında hem de izleyici kitlesi
anlamında yerel toplumla bütünleşme arzusunda.
Framework (Çerçeve) adı
verilen projeye göre tiyatro
profesyonel sanatçı ve teknisyen kadrosunu Selsmose
Okulu öğrnecilerin hizmetine sunacak ve öğrencilerin
kendi fikirlerinden yol açıakrak velilerin de davet edilerek izleyecekleri bir oyun

hazırlayacaklar.
Taastrup Tiyatrosu tarafından başlatılan bu proje
bir defaya mahsus olarak
kalmayacak ve projenin hedefleri arasında en önemli yeri ise proje sayesinde
tiyatro sanatıyla tanışan
gençlerin kalıcı olmaları ve
bir anlamda da yerel halka
iş olanakları yaratmaları hedefleniyor. Önemli hedeflerden bir diğeri ise Danimarka’da devam eden göçmenler

tartışmasında kullanılan usluba bir alternatif yaratmak
olarak açıklıyor tiyatro yetkilileri.
Taastrup Belediyesi’nde
özellikle Taastrupgaard semtinde yaşayan halkın yüzde
85’i göçmen kökenli ve bu
göçmen oranının yüzde 75’i
ise Türkiye’den geliyor.

(Haber)

Selçuk Kahraman

Organize olduk

S

on tahlilde söylenecek olan şeylerden birincisini en başta söylemek isterim: Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı her sinema filmi için öncelikle
saygı duymak gerekiyor. Başarılı-başarısız değerlendirmesinin çok daha üzerinde bir şey bu.
Sinema başta olmak üzere yaptığı tüm işlerden kazandığıyla bir ‘sinema’ oluşturma çabası,
tek başına saygıya değer bir çabadır. Konjonktürel olarak popülizmden kaynaklanan dalgaların tepesine tırmanarak seyirciyi toplayan, ancak kalıcı etki bırakmayan sinema türü. İstanbul Kanatlarımın Altında’dan Asmalı Konak’a
kadar bütün filmleri bu cümleden sayabiliriz.
Neyse biz ‘Organize İşler’e gelelim… Film
hakkında kesin ve net bir iyi-kötü yargısına
varmak, hem başta vurguladığım çabaya haksızlık olur, hem de çok doğru sayılmaz. O halde filmi olumlu ve olumsuz yönleriyle alt alta
toplamak en iyisi olacak sanırım. ‘Organize İşler’in ilk olumlu notu kadroda Mehmet Ali Erbil’in bulunmaması. Zira son dönem popüler
filmlerin tamamında Erbil çıkıyor karşımıza.
Sanıldığının aksine Yılmaz Erdoğan sinema dilini geliştiriyor bence. Sorun senarist kısmında.
Yoksa Vizontele ile başlayan yönetmenlik serüveninde hep ‘üzerine’ bir şeyler katarak ilerliyor.
Popüler filmlerin en büyük zaafı, sanki film
ekip otobüsünü bir Televole programının kapısına dayamışlar ve içerden çıkan tüm medyatik isimleri doldurmuşlar. Pardon hepsini değil,
sığabildiği kadarını, kalanı da Özcan Deniz-M.
Ali Erbil ikilisinin Keloğlan filmine kalmış.
Yılmaz Erdoğan, belki de vefa hissinin ağırlık
basmasından dolayı kendi kadrosundaki tüm
oyuncuları bir şekilde koyuyor filmlerine. Öyle
bir karaktere ihtiyaç olsun olmasın yapıyor
bunu. Çoğunluğu BKM oyuncularından oluşan
70 kişilik profesyonel kadronun 5 kişiden fazlası, filmde olsa da olur olmasa da.
Film bir suç şehri olan İstanbul’un üçkağıtçı
bir şebekesini anlatıyor. Trajikomik hadiseleri Gazoz Ağacı Cem Arslan’ın başta ve sondaki radyo anonslarından dinliyoruz. Hoş, bu durumda da, ‘komedi filmi’ diyerek işin içinden
sıyrılmak mümkün. Yılmaz Erdoğan’ın çizdiği
şebeke, gerek karakterleri, gerekse yaşam alanları itibarıyla yerli değil. Emir Kusturica’nın
Çingeneler Zamanı’ndan mekân ve karakter
ödünç almış gibi.
‘Bu filmin jönü İstanbul’ diye demeç vermiş
Organize İşler’in yönetmeni. İnsanın gözünü
bozacak derecede fazlaca yapılan fly-cam çekimlerini kastediyor herhalde. Yalnız şunu ıskalamamak lazım. Bir filmde ihtiyaç duyulduğu kadar plonje-pilot açıya geçilir. Olur olmaz
her sahne sonrası yaparsanız bunu, filme tat
katmaktan ziyade Kültür Bakanlığı’nın şehir tanıtım videosuna dönüştürürsünüz böyle!
Diye düşünüyorum.
Erdoğan “herkes benden komedi filmi bekliyor demişti, farklılık yaratmaya çalışmak neden aşırı tepki veriyor anlamıyorum. Ben Vizontele’de çok güldürmemiştim sadece değişik
bir şeyler yaptım. Şu an bir komedi furyası gidiyor bir zamanların porno furyası gibi. Değişecek ve alışacağız” diyerek bitirmişti sözlerini.
Bana sorun en çok neye güldüğümü; “Cem
Yılmaz 4 sahnede gözüküyor, son sahne” derim. Cem Yılmaz olmadan da ya da az gözükse
de güzel film oluyor bunu öğrendik öğrettiler
bize.
selcuk.kahraman@haber.dk
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Yılda 17 milyon insan kalpten ölüyor
Dr. Orhan Bulut

Baş dönmesi ve baygınlık

B

ize e-mail gönderen E.C. isimli okurumuz annesinin uzun süredir baş dönmesinden yakındığını anlatarak aile doktorlarının kan tahlilleri
yaptığını ama birşey çıkmadığını yazmış. Aile doktoru yaklaşık 4 haftalık bir süre akupunktur uygulamış ama buda bir sonuç vermemiş. Gün geçtikçe okurumuzun annesinin baş dönmesi artıyormuş ve gözleri de karlı/pullu görüyormuş. Zaman
zaman dengesini kaybeder gibi olup hemen oturma ihtiyacı duyuyormuş. Bu rahatsızlığı 4 yıldır
sürmekte olup, önceki yıllarda bir hafta sürüp tekrar geçiyormuş ama bu yıl yaklaşık iki aydan beridir devam etmekteymiş. Okurumuz bizim tavsiye
edebileceğimiz birsey olup olmadığını soruyor.
Sevgili okurumuz baygınlık durumu ile birlikte
giden baş dönmelerinin nedenleri çok çeşitli olabilir. Nedeni ne olursa olsun burada söz konusu
olan durum beyine giden kan miktarının şu veya
bu nedenle aniden azalmasıdır. Gerçek baş dönmelerinin çoğu ciddi bir hastalık sonucu olarak
ortaya çıkmazlar. Kendiliğinden geçerler ve genellikle nedeni tam bilinmeyen durumlardır. Baş
dönmeleri zaman zaman herkes icin bazı normal
durumlarda ortaya cıkar ki buna tıp dilinde fizyolojik vertigo denmektedir. Bu duruma örnek olarak deniz ve taşıt tutmasını, yükseklere çıkmakla
görülen başdönmesini, bazi özel ekranlarda gösterilen ve seyircide yanıltıcı olarak düşme, çarpışma
gibi izlenimler bırakan sinema filmleri gösterilebilir. Bazı kimseler duruma kolaylıkla adapte olabilirler, bazıları ise olamazlar. Bazen de başdönmeleri ciddi bir sinir sistemi hastaliginin belirtisi olabilir. Ancak bu gibi durumlarda hastanın genellikle daha başka yakınmalarıda vardır. Okuyucumuz
annesinin kalp hastalığı veya yüksek tansiyon gibi
bir sorununun olup olmadığından bahsetmemiş.
Bu iki hastalık da en sık raslanan başdönmesi nedenleri arasındadır. Kulaktaki denge mekanizmasının bozulması da baş dönmelerine sebep olabilmektadir ve burada göz hareketleride olaya karışmaktadır.
Konu geniş ama kısaca belirtmek gerekirse baygınlıkla giden basdönmelerinin nedeni olabilecek
üç temel organ sisteminin ( kulak-göz, kalp-damar
ve sinir sistemi) araştırılması gerekmektedir ve
nedenleri çok çeşitlidir. Hastanın iyice dinlenmesi, detaylı bir fiziksel muayene ve bulgulara göre
değişik laboratuar yöntemlari kullanılarak neden
bulunabilir. Yapılacak tetkiklerin sayısı ve kapsamı çok ama çok çeşitli olabilir. Sınırlı sayıda şu örnekleri verebiliriz: örneğin beyin-sinir hastalığından şüphelenilirse beyinin elektrografisi, boyun
damarlarının ultrasonla tetkiki, MR (magnetik
rezonans); yok eğer kalp-damar hastalıklarından
süphelenilirse elektrokardiografi, efor testi, kalp
kateterizasyonu ve koroner anjiografi ve yerimizin
sınırlılığı nedeni isimlerini sayamayacağımız birçok tetkikin yapılması gerekebilir. Burada belirtmemez gereken bir diğer konu ise sadece hastalıkların kendisinin değil kullanılan bazı ilaçlarında
başdönmasi ve baygınlık durumuna yol açabilecekleridir. Bunlar arasında bazı idrar söktürücü
ve kalp ilaçları sayılabilir. Sevgili okuyucumuzun
annesinin doktorunun bazı tetkiklerden sonra
akupunktur tedavisine yönelmasi, aile hekiminin tanı koymakta oldukça zorlanmakta olduğunu göstermektedir. Yukarıda kısaca özetlediğimiz
nedenler dolayısı ile tanı koymak çok zor olabilir.
Tüm incelemelere rağmen tanı konulmamış hastalarda, özellikle kalp-damar yada sinir hastalıklarına ilişkin bir bulgu yoksa ve hasta son bir yıl
içerisinde beşten fazla atak/nöbet gelmesi tanımlıyorsa bir psikiyatriste veya psikologa basvurulmasında yarar vardır.
orhan.bulut@haber.dk

Dünya Kalp Federasyonu (World Heart Federation) Medyadan Sorumlu
Başkan Yardımcısı Prof. Philip Poole-Wilson, dünyada her yıl 57 milyondan fazla insanın öldüğünü, bunun yaklaşık 17 milyonunun kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandığını belirtti.

P

rof.
Pool-Wilson,
“Kalp ve damar
hastalıklarından
korunmak için sigara içme, düzgün
beslen, tuz yeme, spor yap ve
mutlu ol” dedi.
İlaç firması Bayer tarafından
Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen”Kardiyovasküler Risk
Yönetimi” konulu seminere katılan Prof. Pool-Wilson, burada
Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Dünyada her yıl 57 milyondan
fazla insanın öldüğüne dikkat
çeken Prof. Pool-Wilson, “Bunlardan yaklaşık 17 milyonu da
kalp ve damar hastalıklarından
ölüyor. Bu ölümlerin de yüzde
80’ini gelişmekte olan ülkelerde
oluyor” dedi.
Dünyada insan nüfusunun
giderek yaşlandığına dikkat
çeken Prof. Pool-Wilson, enfeksiyon hastalıklarından ölümlerin giderek azalacağını dile getirerek,
“Önümüzdeki 15 yılda kalp hastalıkları ve inmeden ölüm sayısı çok artacak
ve bu gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini etkileyecek” diye konuştu.
Prof. Pool-Wilson, kadınlar ile erkeklerin eşit oranda kalp hastalığına yakalandıklarını, ancak erkeklerin kalp
hastalığına kadınlardan daha erken
yaşlarda, yaklaşık 10 yıl daha önce
yakalandıklarını anlattı.
TÜRKİYE’DEKİ DURUM
Kalp ve damar hastalıkları açısından
Türkiye’nin durumunu da değerlendiren Prof. Philip Pool-Wilson, “Türkiye’de kalp ve damar hastalıklarının
önemli sebepleri, sigara içme alışkanlığı, yüksek kilo ve gittikçe artan diyabet
oranıdır. Çünkü Türkiye’de yiyecekler
çok güzel, çok lezzetli. Çok güzel pişiri-

dikkat çeken Prof. Pool-Wilson,
“Eğer kendini mutlu hissediyor
ve gülüyorsan, kalp hastalığı
geçirme riskin azalır. O sebeple
gülmek gerekiyor” dedi. Ancak
insanların mutlu olmalarının
önünde bazı yapısal problemler
olduğunu vurgulayan Prof. PoolWilson, çok küçük bir evde yaşayanların, çok çocuğu olanların,
maddi sorunlar yaşayanların,
evde sigara içilmesinin, sürekli
mutfak işleri ile uğraşanların
mutlu olmalarının daha zor olduğunu belirtti.

liyor. İnsanlar çok fazla yedikleri için
bu problemler ortaya çıkıyor” dedi.
Fakirlerin yiyecek bulamadıkları,
zenginlerin ise yağlı yiyecekleri çok
tükettikleri için kötü beslendiklerini
kaydeden Prof. Pool-Wilson, insanların hareketsiz bir yaşam sürdürdüklerini, spor yapmadıklarını, bunun da
kardiyovasküler hastalıklar riskini ciddi oranda artırdığını bildirdi.
Prof. Pool-Wilson, bir gazetecinin,
“Evlilikte yaşanan mutsuzluklar sonucu depresyona giren kadınların
kalp hastalıklarına yakalanma riski
daha yüksek midir?” şeklinde sorması
üzerine de, bunun komplike bir durum
olduğunu, kalp hastalıklarının depresyona sebep olabileceği gibi, depresyonun da kalp hastalıkları için bir riskfaktörü olduğunu söyledi.
İnsanların kendini iyi hissetmesi ile
kalp hastalığı arasında ilişki olduğuna

“KALP HASTALIKLARI
GECİKTİRİLEBİLİYOR”
Bir gazetecinin “İnsan ömrünün
uzatılması yönünde çalışmalar
var. İnsan ömrünün uzamasıyla kalp hastalıkları artacak mı,
azalacak mı?” şeklindeki sorusu
üzerine de Prof. Pool-Wilson,
koruma yöntemiyle hastalıkların
geciktirilebildiğini, yani 50 yaşında olabilecek kalp hastalığını 70 yaşına
atabildiklerini, ancak önleme konusunda başarılıolunamadığını kaydetti.
Prof. Pool-Wilson, koruyucu hekimlikle 60-70 yaşındaki insanlarda kalp hastalıkları sayısının azaltılabildiğini, ancak 80 yaş grubunda hastalığın ve buna
bağlı ölümlerin arttığını söyledi.
Bütün hastalıkların, genetik ve çevresel faktörlerin etkisi altında olduğuna işaret eden Prof. Pool-Wilson,
bütün kardiyovasküler hastalıklar
için 9 risk faktöründen bahsedileceğini, bu faktörler arasında bulunan
kolesterol ve diyabetin genetik bir
durum olduğunu, ancak genetik olmayan risklerin de bulunduğunu belirtti.
Prof. Pool-Wilson, “Kalp ve damar
hastalıklarından korunmak için sigara içme, düzgün beslen, tuz yeme, spor
yap ve mutlu ol” dedi.

Hastaneler mikrop yuvası

D

animarka’da hastanelere sağlam giren hasta
çıkıyor. BT gazetesine göre, Danimarka’daki hastanelerde temizliğe gereken önemi verilmiyor
ve her yıl yüz bin civarında hasta, hastaneden
taburcu olduğunda pislikten kaynaklanan hastalıklarla
evlerine dönüyor.
BT gazetesine göre, Steins Laboratorium Danimarka’daki
bir çok hastanede yemek arabalarını, banyo ve tuvaletlerini, kapı kollarını ve ameliyathanelerini denetledi ve denetleme sonucunda hastanelerde temizliğe gereken önemin
verilmediği ortaya çıktı.
Gazeteye göre, hastanelerden taburcu olan yüz bin
civarındaki hasta hastanelerden enfeksiyon kapıyor ve
her yıl 300’ün üzerinde hasta da hastanelerde kaptıkları
çeşitli enfeksiyonlardan yaşamını yitiriyor.
Kraliyet Hastanesi (Rigshospitalet) bakteroloji bölümü
uzmanı Prof. Dr. Niels Höjby, hastanelerde ortaya çıkan
temizlik sorununun 1970 yılından bu yana hastanelerdeki temizlik masraflarında gidilen tasarrufun bir sonucu
olduğunu belirtiyor.
Sorunla ilgili olarak Ritzau haber ajansına bir açıklama
yapan Sosyal Demokrat Parti sağlık politikası sözcüsü Lone
Möller, hastanelerdeki temizlik standardının parlamentoya
sunacakları bir tasarı ile tekrar gündeme getireceklerini
belirterek, daha önce bu konuda getirdikleri önerinin hükümet ve hükümetin dışarıdan destekçisi Danimarka Halk
Partisi tarafından geri çevrildiğini söyledi.
(Haber)
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Gıda sektöründe işyeri sahipleri
kendi örgütlerine kavuştu
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FAVORİT BAKLAVA
İMALATTAN HALKA
Bütün bayramlık
baklavalarınız bizden

‘

Sammenslutning af etniske erhvervsdrivende’ Dernekler ülkesi Danimarka’da
artık gıda sektöründe işyeri sahiplerinin Danimarka kamu oyunda sesi
desteği olacak branşında kendilerine
kurslar seminerler düzenleyecek örgütleri hizmet vermeye başladı. AB
Sosyal Fonunun 18 aylık ekonomik
desteğiyle kurulan dernek etkinliklerini Halmtorvet 15, 1700 Kopenhag V
adresinde yürütmekte.
Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz
başkan Battal Tanrıverdi gazetemize şu
açıklamada bulundu,
“Gıda sektöründe oldukça yoğun bir ağırlığa sahip göçmenlerin 1 temmuz 2005’te değişen yeni
yasayla bağlantılı olarak işyerlerindeki hizmet
kalitesini yükseltecek kendilerini Danimarka kamuoyunda temsil edecek savunacak bir derneğe
gereksinme vardı.
Bu nedenle girişimde bulunduk ve bu boşlugu
dolduracak çalışmaları başlattık Bundan böyle her türlü sorunlarda “SEE” çözümler üretecektir.
Birlik 1 subattan itibaren kendi WEB sitesiyle
de hizmet sunacaktır

Nişan, düğün vb. her türlü
toplantı ve özel günlere
börek, meze çeşitleri ile
hakiki Türk baklavası,
kadayıf ve
tatlı çeşitleri verilir.

HAKİKİ TÜRK
BAKLAVASI
Tlf: 26 50 34 46
Ürünlerimizi Jacobs Full House’in Kødboderne 2-4
1714 København V adresinden temin edebilirsiniz
Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak
istiyorsunuz? Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında
danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

eak-design.com

SEE’ye ulaşmak için 33794242
nuaralı telefonu arayabilir veya
bt@s-e-e.dk adresine e-posta gönderebilirsiniz.. Ayrıca Derneğin
site adresi www.s-e-e.dk ‘yi
tıklayarak da bazı temel bilgier
eulaşmanız mümkündür.

Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør
Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim
uygulama ve danışmanlık

(Haber)

Tel :2127 5146

eak@comxnet.dk

www.eak-design.com

Doğayı odanıza taşıyın

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE REKLAM VERMEK İÇİN
3024 5538’i ARAYINIZ.

Ruhsat kurslarına esnaflardan büyük ilgi

G

eçtiğimiz 1 Temmuz’da
yürürlüğr giren yeni
yasa uyarınca gıda üretimi ve ticareti yapan işyerlerine getirilen Gıda mektubu
(Naeringsbrev) adlı ruhsat alma
zorunluluğu bu ruhsatı almak
için hazırlık kursları açılmasına
neden oldu.
Ayrıca vatandaşlık yasasında
yapılan son değişiklikle Danca
bilme zorunluluğu da dil okullarının göçmenlere yönelik vatandaşlık sınavına hazırlama
kursları düzenlemeleri sonucunu getirdi.
Sadık Yıldız da yeni ortaya
çıkan durumda vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı.
Gıda üretimi ve ticareti yapan
işyerlerinin geçmeleri gereken
zorunlu temizlik (hygiejne),
vergi, muhasebe kursları düzenleyen sadık yıldız ayrıca
danca vatandaşlık sınavları
için hazırlama kursları da vereye başladı.
1971 yılında Danimarka’ya
gelen Sadık Yıldız, 38 yaşında
ve Danimarka’da handelshöjskolen’de İktisat ve Teknik Üniversitede Makine Mühendisliği
eğitimlerini tamamladı.

Sevdiğinize
bugün bir çiçek
aldınız mı ?
Sevdiklerinize çiçek vermek için her zaman
bir gerekçeniz vardır

Yıldız, kendisine sadece Türk
kökenli iletmecilerin değil,
aynı zamanda diğer uluslardan
da işletmecilerin başvurduğunu
belirtiyor.Sadık yıldız danimarkalı işletmecilerin de kurslara
katılmak için başvuruda bulunduklarını bildiriyor.
2006 yılında da kurslarındevam edeceğini bildiren Sadık

Yıldız, “Danimarka’da gıda
üretim ve ticareti yapan işyerlerini ilgilendiren yasalar sürekli değişiyor. Bu alanda işyeri sahibi vatandaşlarımızın hizmete
ihtiyaçları olduğunu farkettim
ve kurslara başladım” diye konuştu.
(Haber)

Düğün,
nişan
ve özel
günlerinizde
çiçek, buket
ve çelenk
verilir

Mağazamızda her
zaman uygun
fiyatlarla
çeşit çeşit,
rengarenk, taptaze
gül ve çiçek
çeşitleri bulunur

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62, 2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90
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Tek ayaklı kurşun
asker

Çocuklar,
Bunları Biliyor musunuz ?

Sonra, kağıttan bir kayık yaparak,
tek ayaklı askeri, kayığın içine yerleştirdiler. Kayığı nehire bıraktılar.
Tek ayaklı asker, kağıttan kayığın
içinde, nehrin akıntısına kapılarak,
gözden kayboldu. Bir süre sonra da
tek ayaklı askeri, kağıttan kayıkla
birlikte, kocaman bir balık yutuverdi.
Zavallı tek ayaklı asker, balığın
midesinde, başına gelen bu felaketin geçmesini sabırla bekledi.
Günün birinde, balığın çırpındığını duydu. Balığı bir avcı yakalamış
ve bir kadına satmıştı. Kadın, balığı
alıp mutfağa götürdü. Balığın karnını açınca, tek ayaklı asker, gün ışığına kavuşmuştu. Balığın karnından
çıkan tek ayaklı askeri gören kadın:
-Aaaa! Tek ayaklı bir kurşun asker, diye mırıldandı.
Raslantıya bakın ki, bu kadın, tek
ayaklı askerin sahibi olan çocuğun
annesiydi. Tek ayaklı askeri, çocuğunun odasına götürdü. Masanın
üzerine koydu.
Tek ayaklı asker, bulunduğu yeri
tanıdı. Etrafına bakındı. Dans eden
güzel kızın hala yerinde durduğunu
görerek sevindi. Geç kız da onu görmüştü ve sevindiğini belli etmişti.
Bu sırada odaya çocuk girdi. Tek
ayaklı askeri masanın üzerinde gördü. Hemen alarak, ocakta yanmakta
olan ateşe attı.
Zavallı kurşun asker, ateşte tamamen eriyinceye kadar, gözlerini güzel
kızdan ayırmadı. Fakat tam bu sırada, beklenmedik bir şey oldu. Kapı ve
pencerenin açık olmasından, odada
hava akımı oldu.
Bu hava akımına kapılan genç kız,
ocakta yanmakta olan tek ayaklı askerin yanına kadar uçtu. Her ikisi de
birlikte yandılar kül oldular.
Ertesi sabah, evin hanımı, ocağın
küllerini temizlerken, tamamen sönmüş küllerin arasında, yanmaya devam eden ve güneş gibi parıldayan
kurşundan bir kalp buldu.
Telif hakları mevzuatına uygun
olarak »bilgilendirme« amacıyla aktarılmıştır.

Çizgi filmi kim icat etti?

İ

lk çizgi filmi kimin yaptığını kimse bilmiyor fakat onları ünlendiren Walt Disney’di. Disney 1928’de
ilk Mickey Mouse çizgi filmini yarattı. Birkaç
yıl sonra ilk uzun çizgi film olan Pamuk Prenses
Ve Yedi Cüceler’i yaptı. Film yapmak için binlerce
resim gerekir. Siz bir Disney çizgi filmi seyrederken,
gerçekten binlerce resim seyrediyorsunuz – saniyede
24 resim!
Aşağıdaki soruları yanıtlayabilir misiniz?
Soru 1: Eğer birşey canlandırıldıysa, o duruyor mudur
yoksa hareket mi ediyordur?
Soru 2: İlk Mickey Mouse filmi çıktığında, onun cik
cik (fare sesi) sesini kimin yaptığını tahmin edebiliyormusunuz?
Soru 3: Yedi Cücelerden kaç tanesinin adını söyleyebilirsiniz?
Soru 4: Bir animatör illüstratör ile aynı mıdır?

Loppemarked (Bit pazarı)

D

animarkalıların “Loppemarked”
dedikleri bizdeki Bit Pazarı anlamına gelen kelimeyi daha önce hiz
duydunuz mu ya da ne anlama geldiğini
biliyor musunuz?
Aslında bu deyimi daha çok büyükler kul-

lanır. Ama biz bu bölümümüz için bunun
en uygun isim olduğunu düşündük çünkü bit pazarında aklınıza gelen gelmeyen
herşey vardır. İşte biz de ne var ne yok
topladık huzurlarınıza sunduk. Hadi karıştırın bakalım neler bulacaksınız

Cevaplar: 1) Hareketlidir, 2) Walt Disney, 3) Uykucu, Mutlu, Budala, Sakin, Çekingen, Utangaç, Huysuz
veya Somurtkan , 4) Animatör: Televizyondaki veya sinemalardaki çizgi filmler için çizim yapar, illüstratör; ise dergi ve gazeteler için çizim yapar.

A

Çocuk eğlence

MASAL

h! Ne güzel kurşun askerler diye mırıldandı küçük
çocuk. Doğum yıldönümünde kendisine verilen
armağanları gözden geçiriyordu.
En çok, kurşun askerleri beğenmişti. Onları, kutularından çıkararak,
masanın üzerine bir bir sıraladı.
Düzgün tüfekleri ve kırmızı şapkaları ile hepsi de çok güzel duruyordu.
Fakat o da ne? Kurşun askerler arasında bir tanesi, arkadaşlarına benzemiyordu. Çocuk, bu
askeri eline aldı ve öbür kurşun askerlerin sırasından ayırdı.
Çünkü, bu kurşun askerin tek bacağı vardı. Öbür bacağı, her halde,
usta tarafından yapılırken unutulmuştu. Çocuğun, başka oyuncakları
da vardı. Kartondan yapılmış bir saray, ağaçlarla dolu bahçesi ve içinde
kuğuların yüzdüğü gölü ile güzel bir
görünüm yaratıyordu. Gölün yanında da dans eden bir kız duruyordu.
Dans eden kız, ayaklarından birini
havaya kaldırmıştı.
Tek ayaklı asker, bulunduğu
yerden, dans eden kızı gördü:
-İşte benim gibi tek ayaklı biri daha,
diye düşündü. Ne güzel! Benim sevgilim olabilir.
Tek ayaklı asker, bu güzel kızı daha
iyi görebilmek için, bir şeker kutusunun arkasına gizlendi. Hayranlıkla
kızı seyrederken, şeker kutusunun
kapağı birden açıldı.
İçinden kara bir oyuncak çıktı. Bu
oyuncak şeytana benziyordu. Gözlerini kırpmadan, dans eden kıza
bakıyordu.
Ertesi gün çocuk, erkenden kalktı. Oyuncaklarıyla oynamaya devam
etti. Tek ayaklı askerle oynarken,
onu pencereden bahçeye düşürdü.
Koşa koşa bahçeye çıktı. Tek ayaklı askeri her yerde aradı. Fakat bir
türlü bulamadı. Ağlayarak içeriye
girdi.
Tek ayaklı askeri, o sırada sokaktan
geçen iki çocuk görmüştü. Bunlar, tek
ayaklı askeri alarak oradan uzaklaşmışlardı. Bir süre onunla oynadılar.
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Haydi çocuklar! B resmindeki beş eksiği bulabilecek misiniz?
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DÜNYACA ÜNLÜ BREZILYALI YILDIZLA BARCELONA ANTRENMANININ ARDINDAN GÖRÜŞTÜK

Ronaldinho’yla 3 dakika
Veysel Balkaya, Barcelona

Ş

Gazetemiz muhabiri ve fotoğrafçısı Veysel Balkaya, Barcelona antremanına giderek Ronaldinho ile görüştü

den biri olduğunu vurguladı. Ronaldinho, bu sezonki en büyük hedefini
de şöyle açıkladı:
’’Barcelona’yla şampiyon olduktan
sonra Almanya’dan ülkeme en büyük
kupayla dönmek istiyorum.’’
Bu sözlerin ardından Ronaldinho
ne mi yaptı? Diğer arkadaşları çoktan soyunma odasına gitmişti ancak
onun mesaisi sürüyordu. Ronaldinho’yu bekleyen biri vardı. O, teker-

lekli sandalyeye mahkûm olmasına
karşın Barcelona’nın hemen hemen
tüm maçlarını ve antrenmanlarını
yaz - kış demeden izleyen Marian
‘ın yanına gitti. Çünkü ondan bir
armağan alacaktı. Yaşlı kadının
kendisini izlerken ördüğü bebeğini
aldı ve Marian’a uzun süre sımsıkı
sarıldı... Bize de sadece futbol onunla
güzel demek kaldı.

Teftiş Kurulu’nun raporlarından sonra, Mehmet Ali Yılmaz da desteğini çekti

Ulusoy’a kapılar kapanıyor
Haluk Ulusoy’un Federasyon Başkanlığı’na yeniden seçilmesi durumunda
Teftiş Kurulu raporunun, önüne engel olarak çıkacağı belirtiliyor.
Nevzat Dindar,

F

utbol Federasyonu seçimlerin e
günler kala koltuğa kimin oturacağı merak konusu.
Kulüpler Birliği ile taban birliklerinin desteğini alan Haluk Ulusoy
adaylığını açıklamak için beklemeye
geçerken, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun raporu eski başkanın başını
ağrıtacak gibi.
7.5 yıllık başkanlığı döneminde
önemli başarılarda büyük pay sahibi olan Ulusoy’un yeniden seçilmesi
durumunda Teftiş Kurulu’nun hazırladığı raporun, önüne engel olarak
çıkacağı belirtiliyor.
Ayrıca Başbakan Yardımcısı ve
spordan sorumlu Devlet Bakanı
Mehmet Ali Şahin ’in Ulusoy dönemine ilişkin usulsüzlük yapıldığını
açıklaması eski başkanın keyfini iyice kaçırdı. Haluk Ulusoy’un aldığı
desteğe karşın, adaylık konusunda
tereddüt yaşamasının ardında Teftiş Kurulu’nun hazırladığı raporun
yattığı ileri sürülüyor.
Her ne kadar Ulusoy’a yakın kaynaklar Haluk Ulusoy’un raporlar-

İrfan Kurtulmuş

Şöhretin sonu

B

elki de Pele ’den sonra gelen en müthiş Brezilyalı Ronaldinho ... Gencecik yaşına
karşın tüm zamanların en
iyisi olma yolunda emin adımlarla sambasına devam ediyor. Son 2
yıldır dünyanın en iyisi o!.. Yaşayan
efsaneler bile onu kıskanıyor, 26 yaşındaki Ronaldinho’yu kıskanıyor.
Ronaldinho, şimdiden ismini futbol
tarihine kazıdı. Yaptıkları taklit bile
edilemiyor. Kanı yeşil akan bir uzaylı gibi... Dünyanın tartışmasız en iyi
futbolcusuyla geçen perşembe Barcelona antrenmanının ardından çok
kısa bir süre de olsa konuşma şansı
yakaladık. Oynadığı futbolla akılları
durduran Ronaldinho, mütevazı tavırlarıyla ve sıcaklığıyla bizi kendisine hayran bıraktı. Dünyanın en iyisi
Ronaldinho, Türkiye’nin 2002 Dünya Kupası’nda Brezilya’yı en çok zorlayan takımların başında geldiğini ve
gelecek yaz Almanya’daki finallerde
oynayacak olamamasına çok şaşırdığını söyledi. Ardından yakın arkadaşı
Alex ’ten de övgüyle söz eden Ronaldinho, vatandaşının Avrupa’da oynayan Brezilyalılar arasında en iyilerin-
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dan yana bir kaygısının olmadığını
belirtse de örneğin Trabzon’da yapılan bir tesisle ilgili sadece 1.5 milyon YTL’lik usulsüz ödeme yapıldığı
ortaya çıkarıldı. Bakan Şahin, muhalefetin desteklediği Haluk Ulusoy’un
seçilmesi durumunda raporların ortaya çıkarılacağını söylüyor. Siyasi
iktidarın raporlarla yıldırmaya çalıştığı Haluk Ulusoy ise bütün dayatmalara karşın bugün adaylığını
açıklayacak. Eski başkan geri adım
atmayacak.
Yılmaz: Geri adım yok
Haluk Ulusoy’a bir kötü haber de
eski bakan Mehmet Ali Yılmaz ’dan.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, adaylıktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Yılmaz
şöyle konuştu:
’’Haluk Ulusoy’un şu anki durumu
beni ilgilendirmiyor. Türk futbolunun kaos ortamından kurtulması
için göreve talip olduğumu açıkladım. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı
kararın insani yönü olabilir. Haluk
Ulusoy’a haksızlık yapılmışsa elbette önü açılsın. Ancak alınan kararı
garipsediğimi söyleyebilirim. Zaten
Haluk Bey’le konuştuk. Yol açılırsa destek vereceğimi söyledim. Aksi
halde o bana destek verecekti. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin verdiği
karara karşın adaylığını geciktirdi.
Henüz açıklamış de değil. Kulüpler
Birliği’nin yaptığı ise doğru değil.
Özerk yasada kimlerin delege olacağı bellidir. Kulüpler Birliği’nin aldığı ortak karar özerkliğin ruhuna
ve felsefesine aykırı. Aksi durumda
bu eyyama dönüşür. Türk futbolu 8
kulüp başkanının isteğiyle patronunu seçemez.Haluk Ulusoy’un geçmiş dönemiyle ilgili bazı raporlar

var. Bu nedenle kendisine bir tepki vardı. Zaten o da aday olamadı.
Kaos yaratmanın kimseye faydası
olmaz. Futbola siyaset karışmıyor,
karıştırılıyor. Hasan Doğan’ın gidip
Başbakan’dan izin alm aya çalışması
doğru değil.’’
Haluk Ulusoy’a bir kötü haber
de eski bakan Mehmet Ali Yılmaz
’dan.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, adaylıktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Yılmaz şöyle konuştu:
“Haluk Ulusoy’un şu anki durumu
beni ilgilendirmiyor. Türk futbolunun kaos ortamından kurtulması
için göreve talip olduğumu açıkladım. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı
kararın insani yönü olabilir. Haluk
Ulusoy’a haksızlık yapılmışsa elbette önü açılsın. Ancak alınan kararı
garipsediğimi söyleyebilirim. Zaten
Haluk Bey’le konuştuk.Yol açılırsa
destek vereceğimi söyledim. Aksi
halde o bana destek verecekti. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin verdiği
karara karşın adaylığını geciktirdi.
Henüz açıklamış de değil. Kulüpler
Birliği’nin yaptığı ise doğru değil.
Özerk yasada kimlerin delege olacağı bellidir.Kulüpler Birliği’nin aldığı ortak karar özerkliğin ruhuna
ve felsefesine aykırı. Aksi durumda
bu eyyama dönüşür. Türk futbolu 8
kulüp başkanının isteğiyle patronunu seçemez.Haluk Ulusoy’un geçmiş dönemiyle ilgili bazı raporlar
var.Bu nedenle kendisine bir tepki vardı. Zaten o da aday olamadı.
Kaos yaratmanın kimseye faydası
olmaz.Futbola siyaset karışmıyor,
karıştırılıyor. Hasan Doğan’ın gidip
Başbakan’dan izin alm aya çalışması
doğru değil.’’

öhret, itibar, popülerlik, ilgi, hayranlık, idol, para pul
sahibi olmak. Bu kavramlar, şöhreti yakalayan insanlar için günümüzde tüm dünyada yaygın olan söylemlerdir. Bir de madalyonun arka yüzü var. O da, şöhret zamanının son bulduğu an ve sonrası. Şöhreti taşımak, altında ezilmemek ise büyük meziyet isteyen bir faktör.
Dünyada, futbol, film, sanat, tenis, boks, yüzme, atletizm, müzik gibi çeşitli dallarda şöhret olmuş, ölümsüzleşmiş bir çok yıldız var. Bir de şöhretin sonu hüsranla
biten ve akıllarda sorular bırakanlar. Böyle şöhret sahibi
kişilerin yaşam biçimleri gençliği yönlendiren büyük faktör oluşturuyor. Kimi süper starlar hayranlarını üzüyor,
kimileri ömür boyu mutlu ediyor.
Burada, şöhretin sonu kötü biten yerli-yabancı bazı örnekleri vermek istiyorum. En sıcak bir örnek, kısa bir
süre önce vefat eden Kuzey İrlanda asıllı eski şöhret George Best. George Best 1960’lı yıllarda M.United forması
altında oynadığı futboluyla tüm dünyada gönüllerde taht
kurmuş ünlü bir yıldızdı. Her gittiği yer ve ülkede binlerce hayranı etrafını sarar, güzel kızlar, artistler, modeller
onunla çıkmak için can atardı. Kariyeri sonrası, o ünlü
futbol dehası Best azalan ilgi ve alkışlar nedeniyle tam
bir alkolik oldu ve tüm servetini bitirdi. Serveti sadece
alkole değil, hovardalığa da gitti. Orası onun özel hayatı. Ama, kendinden başka kimseye zararı olmayan o ünlü
yıldız 59 yaşında hayata gözlerini kapadığında cenazesine
yarım milyon insan katılarak, bir çok ülke TV’leri canlı
yayın yaparak son saygıyı gösterdi. Bu ona karşı bitmeyen hayranlığın bir göstergesiydi.
Bir örnekte, Almanların bir zamanlar ünlü bombası
Gerd Müller’den. Müller, attığı birbirinden güzel gollerle
tüm dünyada ‘bombacı Müller’ olarak şöhret yapmış bir
yıldızdı. Futbol yaşamı bittikten sonra, kaybolmakta olan
ilgi ve alkışların tesellisini içki masalarında aradı ve alkolik oldu. Sağnak yağışlı bir Münih gecesinde, B. Münih
kulübündeki toplantıdan aynı arabayla evlerine gitmekte
olan Almanların futbol imparatoru Franz Beckenbauer
ve eski ünlü yıldız Uli Höennes yolda mazgalın kenarında yatan, yağmurdan sırılsıklam olmuş bir kişi fark ettiler. Arabayı durdurarak geri geldiler. Arabadan o şiddetli
yağmurda inerek yerde yatan kişiye yardım etmek istediler. Bedbaht bir vaziyette yatan kişinin yüzüne baktıklarında belki de hayatlarının şokunu yaşadılar. Yerde yatan ayyaş kişi, yıllarca aynı forma altında ter döktükleri
arkadaşları Gerd Müller’den başkası değildi. Ağlamaklı
bir şekilde arkadaşlarını derhal hastaneye kaldırarak tedavi ettirdiler ve B.Münih kulübünde ömür boyu futbolla ilgili iş vererek onu kurtardılar. Şimdi bu iki örnekten
şu soru akla geliyor, acaba George Best’e böyle bir teklif
oldu mu? Ya da oldu da o gururlu yıldız bunu kabul mu
etmedi?
Bir örnekte bizden, Türk futbolunda ender görülen
genç bir yetenek Gençlerbirliği kulübünden büyük tantanalarla kaçırılıp bir yöneticinin evinde saklandırılarak
Fenerbahçe’ye transfer oldu. Anadolu’dan gelmiş bu genç
delikanlı yeni yakaladığı şöhretin verdiği avantajı İstanbul’un o sisli, buğulu gecelerinde o yer benim bu yer senin çarçur etti. Herkesin büyük ümitler bağladığı, o yıldız Tarık çok zaman geçmeden gençliğin verdiği heyecan, şöhret sarhoşluğu içinde birden kaybolup gitti. Geçtiğimiz hafta da formasını giydiği Y.Yozgatspor’da bir
maç sonrası verdiği idrarında ‘esrar’ dopingi çıkınca sözleşmesi fesh edildi. Daha 32 yaşında futbol hayatı sönen
bir yıldızın kaldıramadığı şöhret öyküsü herkese ders olması gereken hazin bir son..
Bu örnekler, sadece futbolda değil, her branşta var.
Şöhret olmuş, milyonlarca hayranı olan bir çok süper
star var. Bunların kimileri aklını kullanmış, kimileri
şöhretini başka yollara harcamış, kimileri şöhret sonrası unutulmaya başlanmanın acısına dayanamamış. Sonu
acıyla biten şöhretler birer iz bırakarak giderken, yaşlandıkları halde şöhretleri devam eden Pele’ ler, Cryff’lar,
Beckenbauer’ler, Muhammed Ali’ler gibi idoller gönüllerde sürekli taht kurmaya devam edecekler...
irfan.kurtulmus@haber.dk
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ÇUVALDIZ
DOĞAL KAZLAR...
Rusya ile Ukrayna arasında doğal gaz sorunu çıkınca
kirli çamaşırlar da ortaya
dökülüverdi. Meğerse Türkiye’nin doğal gaz için ödediği ücret birçok ülkenin
ödediği ücretin iki katından
fazla imiş. Meğerse AKP’nin
uyguladığı yanlış politikalar
ülkemize 3,5 milyar dolara
malolmuş!
Kısacası, bazı uyanıklar hepimizi ‘doğal kaz’ yerine koyup ‘doğal gaz’da malı götürmüşler. Afferin bize!
CAZİBE (!)
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CIA Başkanı, FBI Başkanı, NATO Genel Sekreteri,
ABD Genel Kurmay Başkanı... ülkemizi ardı ardına ziyaret edip gizli görüşmeler
yaptılar. Bu ziyaret akınının
nedenini soran basın mensuplarına hükümet yetkililerinin yanıtı şu: “Türkiye
cazip bir ülke haline geldi.
Ondan geliyorlar!”
Yaaa! Demek ki sayın ziyaretçilerin hepsi Türkiye’nin
‘cazibesine’ kapılmışlar, uçağa atladıkları gibi soluğu Ankara’da almışlar. ‘Gönül ferman dinlemez’ derler ama,
gene de soralım: Ne kadar
cazip olduğumuzu bize anlatmak için neden önce kapıları kapatıp kilitliyorlar?
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CANBALON

© Abdullah Tunçel

- Sayın Haber Gazetesi
yetkilileri. Türkiye’nin Guinness Rekorlar Kitabı’na
girmesi için girişimde bulunmanızı öneriyorum.
- Neden Mazlum?
- Duymadınız mı? Ülkemizdeki asgari ücret, açlık sınırının altında imiş. Gene de
insanlar hayatta kalabiliyorlar. Buna hem mucize, hem
de rekor denir.

Abdullah Tunçel

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

HABER
BER
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için
haber@haber.dk
www.haber.dk
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BİZE UĞRAMADAN KARAR VERMEYİN
PASPASTAN PERDEYE, MOBİLYADAN YATAK, YORGAN TAKIMINA, BATTANİYEYE, HEDİYELİK
EŞYAYA KADAR HER TÜRLÜ EV EŞYASINI EN UYGUN ÖDEME KOŞULLARI İLE TAKSİTLE BİZDEN
ALIN. SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN ISHÖJ’DAKİ YENİ ADRESİMİZDE YENİ
REYONLARIMIZ VE ZENGİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZLE DEV MAĞAZAMIZDA HİZMETİNİZDEYİZ.

Faizsiz kredi ile evinizin tüm eşyaları tek adreste
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İSHÖJ’DA INDUSTRIDALEN 7C (ILVA’YA KOMŞU) ADRESİNDE: HALI, MOBİLYA, GELİNLİK,
TESETTÜR GİYİM, SÜNNET KYAFETLERİ VE HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA
GÖRÜNÜZ. AÇILIŞ KAMPANYA FİYATLARIMIZ İÇİN BİZİ MUTLAKA ZİYARET EDİNİZ.
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Kredi almakla ilgili bilgi için :
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Pele´s Global Møbler

Industrıdalen 7 C - 2635 ISHÖJ
Tlf: 36 77 26 16 -3677 1611Fax: 36 77 26 17 - Pele Yildiz 40 13 76 90
www.peles.dk - pele@peles.dk
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Bizi ziyaretiniz sizin menfaatinizedir
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haber
Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

32

HABER

Nørrebro Bazar ApS

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Ocak 2006

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
Tüm sebze ve meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal edilmektedir.

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres
Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, pirince, fasulyeye,
makarnaya, sucuğa pastırmaya, peynire, yoğurda kadar evinizin tüm
gıda ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin edebileceğiniz marketimize
mutlaka uğrayın

BAKTAT ürünleri
Danimarka bayisi

Nørrebro Baza

r ApS

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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